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قواعد النرش ورشوطه

تنشر مجلة جامعة الشرق األوسط األردنية لبحوث االتصال واإلعالم البحوث العلمية األصيلة والدراسات الجادة التي تتوّفر فيها   .1
شروط البحث في اإلحاطة واالستقصاء، ومنهج البحث العلمي وخطواته. 

يشترط في البحث أال يكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر.   .2
ال يجوز لصاحب البحث أو ألي جهة أخرى إعادة نشر ما سبق نشره في المجلة، أو نشر ملخص عنه في أي كتاب أو صحيفة   .3

أو دورية، إال بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره في المجلة، وبموافقة خطية من رئيس تحريرها.  
تتلقى المجلة البحوث للنشر من داخل جامعة الشرق األوسط ومن خارجها، مكتوبة باللغة العربية، أو بلغة أجنبية، على أن يرفق   .4

مقدم البحث ملخًصا في حدود )100-150( كلمة باللغتين العربية واإلنجليزية، مع ترجمة عنوان البحث .
تكتب بعد الملخص الكلمات الدالة للبحث )Keywords(، وعددها من ثالث إلى خمس كلمات دالة أو مفتاحية .  .5

تعرض البحوث المقدمة للنشر في المجلة حال قبولها مبدئًيا، على محكمين من ذوي االختصاص، يتم اختيارهم بسرية تامة، وذلك   .6
لبيان مدى أصالتها، وجدتها وقيمة نتائجها، وسالمة طريقة عرضها، ومن ثم مدى صالحيتها للنشر. 

إذا قدم باحث بحثًا ثم عاد وسحبه، فهو ملزم بدفع التكاليف التي أنفقت على تقييمه، بما يقدره رئيس تحرير المجلة.   .7
ترسل ثالث نسخ ورقية من البحث إلى عنوان المجلة، ونسخة على )CD( تحت برنامج Word، وذلك بالمواصفات التالية:   .8

أن تحمل نسخة واحدة فقط اسم الكاتب باللغتين العربية واإلنكليزية، من ثالثة مقاطع، مع ذكر عنوانه بالتفصيل.  أ( 
يطبع المخطوط بوساطة الحاسوب بمسافات مزدوجة بين األسطر، شريطة أال يزيد عدد صفحاته على 30 صفحة، بما فيها   ب( 
الرسوم التوضيحية، والصور، والجداول، )وبواقع 7500 كلمة ، حجم الحرف 14(، على أن تكون النسخ مطبوعة بمسافات 

مزدوجة بين األسطر، بحرف 14.
إن هيئة تحرير المجلة ال تثبت قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحوث ، لذا فإنه غير ملزًما أن يتقيد مقدمو البحوث بشكليات   .9

أساليب العرض والتسميات والمصطلحات والمراجع والرموز بالطريقة الموضحة أدناه: 
إثبات الهامش بالنسبة للمصادر وذلك عند ذكر المصدر ألول مرة على النحو التالي: ذكر اسم المؤلف كامـاًل، وذكر اسم   أ( 
المصدر كاماًل مكتوًبا بالبنط الغامق إذا كان عربًيا، وبحروف مائلة إذا كان باحدى اللغات األوروبية. وذكر عدد األجزاء أو 
المجلدات وأقسامها، وذكر اسم المحقق ودار النشر، واسم المطبعة، ورقم الطبعة، ومكان النشر، وسنة النشر. ويلي المجلد رقم 

الصفحة.
ذكر المراجع: يذكر اسم المؤلف كاماًل  ثم يذكر اسم المرجع كاماًل مكتوبًا بالبنط الغامق إن كان عربيًا، أو بالحرف المائل إن   ب( 
كان باللغات األجنبية، ويذكر عدد األجزاء أو المجلدات وأقسامها – إن وجدت – ثم اسم المطبعة، واسم الناشر، وتاريخ النشر، 

ومكان النشر، ورقم الصفحة.
محاضر المؤتمرات: يذكر اسم المؤلف كاماًل، ويذكر عنوان الدراسة أو المقالة مكتوًبا بين عالمتي اقتباس هكذا ”   “ واسم   ج( 

المؤتمر ومكان انعقاده ، ويذكر اسم المطبعة، والجهة الناشرة ألوراق المؤتمر، ومكان النشر، وتاريخ النشر، ثم الصفحة.
الدوريات: يذكر اسم صاحب البحث كاماًل، ويذكر عنوان البحث كامال مكتوبًا بين عالمتي اقتباس هكذا ”   “، ويذكر اسم   د( 
الدورية او المجلة بالبنط الغامق للعربية، وبالحروف المائلة لألوروبية ورقم المجلد )السنة بين قوسين( ثم العدد، ورقم الصفحة.

عند اإلشارة إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في الحواشي، يراعى ما يلي:  ه( 
ذا كان المصدر أو  ن تعددت الصفحات، واإ إذا كان االقتباس من مصدر أو مرجع عربي فإنه يوضع الرمز )ص( فقط واإ  –
المرجع أجنبيًا يكتب الحرف P مرة واحدة إذا كان موطن االقتباس من صفحة واحدة، في حين يكتب مرتينPP  إذا كان 

موطن االقتباس من أكثر من صفحة.
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عند ورود آية قرآنية كريمة يذكر رقمها واسم سورتها في الهامش.  –
عند ورود حديث نبوي شريف يجب ذكر مظان تخريجه ومصادرها مع ذكر الجزء – إن وجد – ورقم الصفحة.  –

عند ورود بيت أو أبيات من الشعر، يذكر اسم الشاعر والبحر ومصادر تخريجه ورقم الصفحة.  –
المحفوظ فيه هذا  المكان  المؤلف كاماًل، وعنوان المخطوط كاماًل، ويذكر اسم  عند االستشهاد بمخطوط يذكر اسم   –
المخطوط ويشار إلى تاريخ النسخة، وعدد أوراقها، ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه أو الظهر المأخوذ منه االقتباس. 

ويشار لوجه الورقة بالرمز )أ( كما يشار لظهرها بالرمز )ب(.

عند اإلشارة إلى مرجع من اإلنترنت يشار إليه كما يلي : اسم كاتب الموضوع أو البحث ، عنوان الموضوع أو البحث ، جهة   .10
النشر ، عنوان الناشر اإللكتروني المختصر أو الرابط مسبوقا بـ البروتوكول )مثال)… ftp://... http://www.  ومكان 

النشر، وتاريخه إن وجد .
عند ورود أسماء أعالم أجنبية في متن البحث فإنها تكتب بحروف عربية )والتينية بين قوسين( ويذكر االسم كاماًل عند وروده   .11

ألول مرة. ويذكر تاريخ الوفاة الهجري والميالدي موضوًعا بين قوسين، إذا كانوا من أعالم التراث العربي اإلسالمي.
تكون أرقام التوثيق متسلسلة وموضوعة بين قوسين، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة األولى مثاًل قد انتهت عند الرقم   .12

)4( فمعنى ذلك أن رقم التوثيق في الصفحة الثانية سيبدأ بالرقم )5( أو يبدأ بالترقيم من جديد في الصفحة التالية. 
تكتب المراجع مفصلة في ذيل الصفحة أو توثق داخل المتن بوضع اسم العائلة وسنة النشر ورقم الصفحة، وتثبت قائمة   .13

بالمصادر والمراجع في نهاية البحث، مرتبة هجائيًا. 
عطاؤها رموزًا خاصة كالنجمة مثاًل.  يراعى التقليل من المالحظات الهامشية في صفحات البحث واإ  .14

تقدم األشكال مرسومة بالحبر الهندي على ورق رسم مصقول أو على ورق شفاف TracingPaper على أن تشمل جميع   .15
اإليضاحات الضرورية. ويقدم كل شكل أو رسم على ورقة منفصلة ال تتجاوز أبعادها حجم الصفحة. 

يراعى أن تكون الصور الفوتوغرافية واضحة المعالم، ومقدمة على ورق مصقول من حجم البطاقة البريدية.   .16
توضع األشكال، والرسوم، والبيانات، والمواد التوضيحية األخرى في أماكن مناسبة، مع ما يشير إليها في محتوى البحث.   .17

يراعى أن تكون صفحات البحث متسلسلة الترقيم، بحيث يشمل ذلك صفحات البحث جميعها بما في ذلك الصور الفوتوغرافية،   .18
واألشكال، والرسوم، والبيانات، والمواد التوضيحية األخرى. 

المعارف  دائرة  في  المتبع  النظام  ذلك  في  يراعى  فإنه  الالتيني  بالحرف  سالمية  واإ عربية  ومصطلحات  أسماء  كتابة  عند   .19
اإلسالمية. 

توضع األبحاث باللغة االنجليزية في الجزء المخصص لهذه اللغة في المجلة ، وتوضع ملخصات باللغة اإلنجليزية لالبحاث   .20
المنشورة باللغة العربية في الجز المختص باللغة اإلنجليزية في المجلة . 

يرسل الباحث نسخة من بحثه بعد التعديل النهائي، عبر البريد اإللكتروني، على أن تكون مطابقة لنسخة القرص الممغنط.   .21
يعطى صاحب البحث المنشور نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه بحثه باإلضافة إلى )15( مستلة من ذلك البحث،   .22

ويجوز أن يطلب أعداًدا إضافية من المستالت مقابل مبلغ يقدره رئيس تحرير. 
تحتفظ مجلة جامعة الشرق األوسط لبحوث االتصال واإلعالم  بحقوق النشر لجميع األبحاث المنشورة فيها، وبذلك تصبح   .23
المجلة المالك الوحيد للبحث، ويجب على المؤلف الحصول على موافقة رئيس التحرير في حال استخدامه البحث ألمور 

أخرى. 
يسلم كل مؤلف سيرته الذاتية في حدود )50( كلمة تقريًبا وذلك في حال قبول بحثه. وتتضمن هذه السيرة اسم الجامعة التي   .24
حصل منها المؤلف على أعلى مؤهل علمي والمكان الذي يعمل فيه، والمركز الوظيفي واالهتمامات العلمية الحالية. ويرفق 
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المؤلف األول عنوان البريد اإللكتروني والعنوان الدائم، أما بالنسبة للمؤلفين اآلخرين فيعد ذلك اختيارًيا. 
تخضع البحوث المرسلة إلى المجلة كافة للتقييم األولي لتقرير مدى أهليتها للتحكيم، وتخضع البحوث المؤهلة للتحكيم للتحكيم   .25
العلمي من أكاديميين متخصصين في مجال البحث لتقرير مدى صالحية البحوث للنشر في المجلة. وال يعاد البحث الذي 

لم تتم الموافقه على نشره الى الباحث .. ويتم إخباره برسالة بريدية إلكترونية .
يكون قرار هيئة التحرير المتعلق بمدى مالءمة البحث للنشر نهائًيا وتحتفظ الهيئة بحق عدم تبرير أي قرار.  .26

يعتمد ترتيب األبحاث في مجلة جامعة الشرق األوسط لبحوث االتصال واإلعالم  على النظام الذي تتبعه هيئة التحرير في   .27
المجلة.

اآلراء التي ترد في مجلة جامعة الشرق األوسط لبحوث االتصال واإلعالم  تعبر عن آراء الكتاب أنفسهم وال تعبر عن رأي   .28
المجلة.

على الباحث أن يقدم إقرارًا خطيًا بعدم تقديم بحثه للنشر إلى أية جهة أخرى.  .29
تحفظ األبحاث المنشورة في قاعدة معلومات الجامعة وتخضع لتعليماتها بهذا الخصوص.  .30

تحتفظ هيئة التحرير بحق إدخال تغييرات على أسلوب الكتابة أو القواعد.  .31
يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقييم في حال طلبه سحب البحث، ورغبته في عدم متابعة إجراءات   .32

التقييم.
منهجية البحث العلمي المعتمد على الدراسات الميدانية واالحصاءات : تتطلب منهجية البحث العلمي ان يتكون البحث من   .33

االجزاء التالية :
- مقدمة البحث

- مشكلة البحث 
- اسئلة البحث

- اهداف البحث 
- اهمية البحث 

- حدود البحث ومحدداته 
- التعريف بمصطلحات البحث

- منهجية الدراسة :
1. منهج الدراسة

2. مجتمع الدراسة والعينة
3. اداة الدراسة 

4. متغيرات الدراسة
5. وحدة التحليل
6. فئات التحليل

7. صدق اداة الدراسة وثباتها
8. االساليب االحصائية 

- عرض النتائج 
- مناقشة النتائج 

- التوصيات 
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- قائمة المصادر والمراجع
منهجية البحث العلمي المعتمد على االسلوب االدبي او التاريخي :  .34

     تتطلب منهجية البحث المعتمد على الدراسة التاريخية واالدب النظري كما يلي :
- مقدمة البحث 

- المتن 
- المصادر والمراجع 
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الفهرس

رقم الباحثاملحتوياتالرقم
الصفحة

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى 1
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"دراسة ميدانية على عينة من الشباب الجامعي"
د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود

أستاذ مشارك - كلية اإلعالم واالتصال
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

تمهيد
فتحت تكنولوجيا االتصال عبر شبكات التواصل االجتماعي عصرًا جديدًا من عصور التفاعل والتواصل بين البشر، وبخاصة 
الشباب منهم، لتؤكد مقولة العالم والتر ريستون Walter Wriston: "إن البنية األساسية اإللكترونية للعالم حّولت الكوكب بكامله إلى 
سوق لألفكار، ولهذا نشهد ثورة حقيقية بعد أن انتقلت السلطة إلى الناس")1(. وفي ظل تنوع األحداث والظروف السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية التي تعيشها الشعوب وّفرت هذه الشبكات غزارة في التغطيات األخبارية والمعلومات التي يغلب عليها الطابع السلبي. ففي 
نفس السياق كشفت دراسة بريطانية حديثة أن مواقع التواصل االجتماعي تفوقت على التلفزيون كمصدر رئيس للحصول على األخبار 
بين فئة الشباب )2(. بينما على صعيد المجتمع السعودي فإن أهم األخبار التي تحظى باهتمام الشباب السعودي تتعلق دومًا بالشأن 

المحلي وقضايا المجتمع )3(.

ورغم أهمية شبكات التواصل كمصدر مهم من مصادر األخبار والمعلومات السياسية بالنسبة للشباب إال أن المخاوف من آثارها 
السلبية النفسية والجسدية واالجتماعية تزداد يومًا بعد آخر، حيث  أثبت باحثون بقسم بحوث اإلعالم والتكنولوجيا والصحة من جامعة 
بيتسبرغ األمريكية، في دراسة حول آثار إدمان الشبكات االجتماعية على المستخدمين، أن مقدار الوقت الذي يقضيه الشباب على 
الشبكات االجتماعية يتناسب طرديًا مع احتماالت إصابتهم بالقلق واالكتئاب، كما أنه من المتوقع أن يكون السبب الرئيس المؤدي إلى 
اإلعاقة في الدول ذات الدخل المرتفع بحلول عام 2030م. )4(، أضف إلى ذلك تسابق الشبكات االتصالية على التغطية والنشر بكثافة 
لمختلف قضايا وأحداث العالم التي بطبيعتها مقلقة، بل إن المبالغة والتهويل والتزييف في أخبار هذه الشبكات ألقى بظالله على الحالة 

النفسية لألفراد، وأدى إلى انتشار القلق والتردد بين مختلف المجتمعات المعاصرة. 

لذا ال عجب أن يعاني من القلق ما يزيد عن %5 من سكان كل مجتمع من المجتمعات حول العالم، حيث يعد القلق السياسي 
والقلق المرتبط بالمستقبل من أهم أشكال القلق العام، بسبب ضغوط الحياة العصرية والمتغيرات السياسية ذات التأثير المباشر على 

المجتمعات، وما تبثه شبكات التواصل من أخبار حول مختلف األحداث والقضايا ويؤدي إلى تأثيرات سلبية.

والقلق بمعناه العام هو اتجاه انفعالي يشير إلى عدم االرتياح النفسي والشعور بالخوف والذعر وعدم األمن. وكلما زادت متابعة 
الفرد لألحداث عبر مختلف وسائل وشبكات االتصال انخفضت قدرته على التركيز، وبالتالي ارتفع إحساسه بالقلق )5( مما يزيد المخاوف 

الناتجة عن األخبار السلبية مع مرور الوقت.

وبما أن الشريحة األكبر التي تستخدم هذه الشبكات هي فئة الشباب الذين هم مستقبل وعماد التطور والتقدم واإلنتاج لكل مجتمع 
من المجتمعات، كان البد من دراسة األخبار السلبية المنشورة عبر شبكات التواصل، لمعرفة عالقتها بمستوى القلق السياسي لدى الشباب 

السعودي.

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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الدراسات السابقة:
التواصل  السياسية، وشبكات  لألخبار  االجتماعي كمصدر  التواصل  إلى محورين هما: شبكات  السابقة  الدراسات  الباحث  قّسم 

االجتماعي وتأثيراتها السلبية في المجتمع.

أواًل: الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار السياسية

أكدت دراسة فاضل البدراني )2012(، حول "اإلعالم وصناعة العقول" أن العصر الحالي والمستقبلي سوف تسيطر عليه 
السلطة الخامسة عبر وسائل التواصل االجتماعي، فهي اكتسبت شرعيتها من الواقع المتمثل في المواطنين، ورغم قلة موثوقية 

أخبارها، إال أنها أصبحت مسيطرة على اإلعالم التقليدي، وبخاصة المطبوع منه)6(.

بينما دراسة عبدالقادر الفنتوح عن مضمون التقرير األمريكي )2012( "مراجعة االلتزام بالخصوصية"، خلصت إلى صعوبة 
وضع قواعد وقوانين موحدة عالميًا تحكم جرائم اإلنترنت، خاصة وأنها ال تتبع لجهة محددة تقع عليها مسؤولية تنظيمها، وبالتالي 
لجأت كل دولة مرتبطة باإلنترنت إلى وضع القوانين والسياسات الخاصة بها. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن وزارة األمن الداخلي 
األمريكي كانت تقوم بمتابعة مواقع التواصل االجتماعي، بهدف الكشف عن مدى التزام هذه الشبكات باحترام الخصوصية فيما 

تنشره من أخبار سياسية)7(.

وتناولت دراسة إنجلش English  )2012( "قدرة إشراك الشباب في المشاركة السياسية، وخاصة الحمالت االنتخابية، عن 
طريق تنفيذ استراتيجية االتصاالت الرقمية"، وتبين من نتائجها أن وسائل التواصل االجتماعي الجديدة أصبحت في مقدمة مصادر 

الشباب في الحصول على األخبار السياسية، وأنها بدأت تحظى بمصداقية عالية لديهم )8(.

كما أن دراسة رضا األشرم )2015( عن "التأثير االجتماعي لوسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب الجامعي المصري"، 
توصلت في نتائجها إلى أن وسائل التواصل االجتماعي توفر للشباب مساحة آمنة للتعبير عن آرائهم في األخبار التي تمس القضايا 
السياسية واالجتماعية المحلية، خاصة وأن %75 من الشباب المشاركين في الدراسة كانت لديهم الحرية في التعبير عن توجهاتهم 

السياسية والمجتمعية عبر شبكات التواصل )9(.

من جانب آخر، في دراسة Sorensen )2016(، حول "حالة التفاعل بين أعضاء البرلمان الدنماركي وبين المواطنين"، 
تناولت مدى تأثير مستوى حرية ما ينشر من أخبار ومعلومات في التفاعل بين أطراف العملية االتصالية، كشفت نتائجها عن 
تفاعل المسؤولين السياسيين عبر الشبكات االجتماعية مع المواطنين. كما أظهرت الدراسة رغبة من قبل المواطنين في النقاش مع 

المسؤولين، وبخاصة إذا كان هناك تفاعل مباشر مع المسؤول وليس ممثاًل عنه حول مختلف األحداث والقضايا )10(.

ثانيًا: الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها السلبية في المجتمع السعودي

الشباب  التي أجريت على عينة من  التواصل االجتماعي"  "ثقافة اإلنترنت في  بعنوان  في دراسة حلمي ساري )2008(، 
الخليجي، توصلت إلى اهتمام الشباب بمتابعة األخبار والمعلومات السياسية والعامة عن طريق شبكات التواصل، مما نتج عنه 
العديد من التأثيرات السلبية، مثل: انتشار القلق واإلحباط والعزلة النفسية، إضافة إلى توتر عالقات الشباب االجتماعية بأسرهم )11(.

 د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود
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أما الدراسة التي أجرتها ريم الغامدي )1431( حول "مضامين الصحف السعودية اإللكترونية على شبكة اإلنترنت"، فقد 
كشفت نتائجها عن وجود اهتمام كبير بالمضامين األخبارية من قبل الصحف اإللكترونية. وأن أهم القضايا التي ركزت عليها 
الصحف اإللكترونية وحساباتها على شبكات التواصل تمثلت في أواًل: القضايا األمنية التي تشمل )الجرائم، الحوادث والكوارث، 
إلخ..( بنسبة %35,57، مما قد يرفع من وتيرة الخوف والقلق لدى الجمهور المستقبل، ثانيًا القضايا االقتصادية بنسبة 14%، 
في حين حلت القضايا االجتماعية والسياسية في المرتبة السادسة بنسبة %12، كما حلت وسائل االتصال اإللكترونية في المرتبة 

الثانية، ضمن قائمة مصادر معلومات األخبار الصحفية بنسبة 27,36% )12(.

بينما دراسة الشارخ )2012(، عن "تأثير وسائل التواصل االجتماعي في المجتمع السعودي من وجهة نظر الشباب"، توصلت 
نتائجها إلى وجود بعض التأثيرات السلبية لشبكات التواصل االجتماعي في العالقة ما بين الشباب وآسرهم. كما أظهرت النتائج أن 
المرأة أكثر نشاطًا في وسائل التواصل االجتماعي من الرجل. وأن هناك تغييرًا اجتماعيًا محتماًل في المجتمع السعودي ينتج عن 

تأثير اإلعالم الجديد )13(.

وقامت رباب الجمال )2013( بدراسة عن "تأثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي على تشكيل النسق القيمي األخالقي 
بلغت  بنسبة  بانتظام،  االجتماعي  التواصل  يستخدمون شبكات  السعودي  الشباب  أن غالبية  نتائجها  وأكدت  السعودي"،  للشباب 
%86.33، وأن معدل ثقة الشباب في مواقع التواصل االجتماعي منخفض للغاية، وقد حقق "تويتر" النسبة األعلى في نسبة عدم 
الثقة %45 يليه الفيس بوك بنسبة %32، ولعل ذلك يؤكد أن الشباب السعودي قد يستخدم ويعتمد على مصادر اتصالية ال يثق بها 
ألنها تقدم له مساحة أكبر من الخصوصية والحرية في التعبير. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن تصارع القيم السياسية واألخالقية 

وعدم الوعي بها، قد يؤديان إلى االضطرابات النفسية، وبالتالي للقلق واإلحباط والعنف والمفهوم السلبي للذات )14(.

كما أن دراسة همت السقا )2015( بشأن إدراك الشباب الخليجي لمخاطر وسائل التواصل االجتماعي، التي شملت عينة 
من شباب دول مجلس التعاون، ومن بينهم الشباب السعودي، كشفت النتائج أن %79 من الشباب الخليجي يستخدم بصفة دائمة 
وسائل التواصل االجتماعي التي في مقدمة مخاطرها: انتشار الشائعات من خالل نقل أخبار دون التأكد من صحتها، والتشجيع 
على العزلة وغرس عادة االنطواء، باإلضافة إلى مساهمتها في نشر القلق والعنف والسلوك العدواني في المجتمع. كما أن 48% 

من الشباب رأى أن اآلثار السلبية لمخاطر وسائل التواصل االجتماعي أكثر تأثيرا في اآلخرين من تأثيرها في أنفسهم )15(.

ومما يؤكد أيضا حالة القلق السياسي من األخبار السياسية السلبية المنشورة عبر الشبكات، دراسة طالل العتيبي )1437( 
العالقة بين استخدام تويتر ومستوى الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي، التي أظهرت نتائجها ارتفاع معدل متابعة الشباب 
السعودي الجامعي لشبكات التواصل االجتماعي وتحديدًا تويتر، ورغم ذلك فإن الشباب السعودي ال يثق باخبارها السياسية المنشورة. 

كما أن ما نسبته %60 منهم يّطلع عليها دون مشاركة)16(.

يتضح من استعراض الدراسات السابقة ندرة الدراسات السابقة -وبخاصة العربي منها- التي تناولت موضوع الدراسة على وجه 
التحديد، وهو ما يؤكد ضرورة إجراء مثل هذه الدراسة. وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في دعم المحتوى النظري للدراسة، 

وفي تحديد بعض المتغيرات وتصور العالقات بينها، وأساليب قياسها، وكذلك في مناقشة النتائج.

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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أهمية الدراسة

- تتناول الدراسة موضوعًا لم يحظ بشكل عام باالهتمام الكافي في بحوث ودراسات االتصال العربية على وجه التحديد
- تتناول الدراسة موضوع شبكات التواصل االجتماعي الذي يعد من المواضيع الحديثة، ويحظى باهتمام ومتابعة أغلب شرائح أفراد 

المجتمع، وبخاصة الشباب منهم.
- تسهم الدراسة في معرفة دور شبكات التواصل االجتماعي في إمداد الشباب السعودي باألخبار السياسية السلبية.

- تركز الدراسة على طبيعة األخبار السلبية عبر شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها السلبية على الجمهور المتلقي ومن أهم 
هذه التأثيرات القلق السياسي

- تصميم مقياس القلق السياسي الختبار العالقة بين األخبار السلبية المنشورة عبر الشبكات ومستوى القلق السياسي لدى الشباب 
السعودي.

مشكلة الدراسة

تتحدد المشكلة في اختبار العالقة بين معدل التعرض لألخبار السلبية في شبكات التواصل، وقياس مستوى القلق السياسي لدى 
الشباب السعودي، وتأثير المتغيرات الديموجرافية الوسيطة في هذه العالقة، مع معرفة مدى ثقة الشباب بأخبار الشبكات وتأثرهم بها 

مقارنة بغيرها من الوسائل كمصادر لألخبار السلبية المؤدية إلى القلق السياسي لدى الشباب.
لذا فإن الدراسة تهدف إلى:

- معرفة نوع األخبار السلبية المنشورة عبر مواقع التواصل.
- قياس مستوى القلق السياسي لدى الشباب السعودي من جراء التعرض لألخبار السلبية على شبكات التواصل االجتماعي.

- التعرف على الوسائل والشبكات التي تمثل مصدرا لألخبار السلبية السياسية لدى الشباب السعودي.
من  بغيرها  مقارنة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  من خالل  السعودي،  الشباب  يتلقاها  التي  األخبار  مصداقية  مدى  معرفة   -

المصادر األخرى.
- التعرف على تأثير العوامل الديموجرافية، مثل العمر والنوع والتعليم، في مستوى القلق السياسي لدى الشباب السعودي.

تساؤالت الدراسة

- ما طبيعة األخبار السلبية المنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي؟
- ما الجهات أو الفئات المجتمعية التي تحظى باهتمام الشباب السعودي )موضع الدراسة( عبر شبكات التواصل االجتماعي؟

- ما العالقة بين مستوى التعرض لألخبار السلبية المنشورة عبر شبكات التواصل، ومستوى القلق السياسي لدى الشباب السعودي؟
- ما مدى ثقة الشباب السعودي باألخبار السياسية التي يتلقاها عن طريق مختلف وسائل التواصل االجتماعي؟

- ما أسباب استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي؟
- ما عالقة المتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة من مستخدمي شبكات التواصل بمستوى القلق السياسي لديهم؟

 د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود



142019 - 2018

أواًل: اإلطار المعرفي للدراسة

شبكات التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار السياسية
تعد شبكات التواصل هي األكثر انتشارًا في فضاء اإلنترنت الذي كانت فكرته األولى عام 1960م قائمة على السياسة، من 
خالل الربط المعلوماتي للقواعد العسكرية األمريكية عبر العالم )17(. وبما تمتلكه هذه الشبكات من خصائص تميزها عن المواقع 
اإللكترونية، مما ساهم في استخدامها بشكل أوسع من قبل متصفحي اإلنترنت حول العالم )18(. فبعد أن تراجع دور اإلعالم 
التقليدي لم يعد المصدر الوحيد لألخبار والمعلومات، بسبب انتشارها السريع، ومواكبتها لألحداث واألنفراد بنشر األخبار، عالوة 

على تمتعها بحرية شبه كاملة في النشر والتعبير عن اآلراء واألفكار السياسية المختلفة.

وتعّرف الشبكات االجتماعية بأنها مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمين 
واألصدقاء، ولمشاركة األنشطة واالهتمامات )19(.

وبفضل تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات برز دورها في المجتمعات، بما تمتلكه من سهولة وسرعة في التواصل والتفاعل، 
وتبادل األفكار، وتداول األخبار والمعلومات بحرية بين األفراد، والتقريب بين المجتمعات، من خالل بناء عالقات مباشرة على شتى 
األصعدة واالطالع والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة، إضافة إلى دورها الفاعل كوسيلة اتصال ناجعة في رصد االنطباعات 
الجماهيرية، والتعبير عن التفاعالت االجتماعية والسياسية حول مختلف األحداث والقضايا المهمة. وبهذا حّولت الفرد من متلٍق 
إلى منتج ومشارك في المعلومة )20(، وأسهمت في تشكيل المفاهيم والتصورات حول مختلف األحداث والقضايا، ومّدت الجماهير 
بالخبرات السياسية المكونة للرأي في المجتمعات، وساعدت على إحداث التغيير الفكري واآليديولوجي المطلوب. إضافة إلى قدرتها 
على خلق التماسك بين جميع أفراد المجتمع في المواقف السياسية المصيرية، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن أعلى درجات 
والفيسبوك  "تويتر  )21(، ال سيما  الدين والسياسة  بمجالي  تتعلق  العربي  الوطن  األفراد في  بين  التواصل  التفاعل عبر شبكات 
واليوتيوب" التي كان لها الدور األبرز في نقل تفاصيل األحداث مكتوبة وبالصوت والصورة والمشاهد الحية، كما أنها كانت من أهم 

مصادر قنوات التلفزيون األخبارية في ظل صعوبة تواجد المراسلين في مواقع األحداث أثناء األزمات.

إضافة إلى أنها تقوم بأدور سياسية مهمة، مثل نقل أخبار السياسيين، والمساهمة في تحسن صورتهم بما تقدمه من معلومات، 
المثال كان لها دور محوري في االنتخابات  المرشحين، فعلى سبيل  باإلضافة إلى تعاظم دورها في الحمالت االنتخابية ودعم 
الرئاسية األمريكية 2016م التي يطلق عليها انتخابات "تويتر" أو انتخابات اإلعالم االجتماعي الرئاسي، حيث لم يمر يوم إال 
ونشر كل من دونالد ترمب وهيالري كلينتون رسائل وبثًا مباشر عبر حساباتهما على المنصات االجتماعية المختلفة، وبالتحديد 
على موقع" تويتر" الذي كان ساحة حرب بين المرشحين. خاصة أن دونالد ترمب كان قد أعلن رفضه لإلعالم التقليدي الموجه 
و"الفاسد" بحسب وصفه )22(. كما أن مؤسس كتاب "جوليان أسانج والفيسبوك" اعترف أن الفيسبوك يعد أكبر أداة سياسية للتجسس 

في التاريخ )23(.

تمثل  واصبحت  العامة،  الحريات  وعن  الصحافة،  للدفاع عن حرية  قوية  وسيلة  الشبكات  هذه  أصبحت  فقد  عام  وبشكل 
السلطة الخامسة )24(، حيث تسعى لتقديم إعالم أفقي يشارك الناس في صياغته، دون المرور بمقص الرقيب. كما أن المواطنين 
الصحافيين، بما يبث عن طريقهم من أخبار وصور ومقاطع فيديو، عبر اليوتيوب ووسائل التواصل األخرى، ساهموا بشكل واضح 
في تفوق اإلعالم الجديد على اإلعالم التقليدي. إضافة إلى أن االرتجال في الطرح الذي ما زالت تشهده مواقع التواصل االجتماعي، 
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قد يسير باتجاه مرحلة النضج، مع انخراط العديد من الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني فيه، وبالتالي فإن الطرح السياسي 
عبر الفيسبوك وتويتر وغيرهما من الشبكات االتصالية المختلفة، قد يصبح أكثر جدية باتجاه خطاب سياسي جديد قادر على 

التأثير )25(.

استخدامات الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي
ال شك أن فئة الشباب في أغلبية المجتمعات هم أكثر الفئات حركة ونشاطًا، ومصدرًا من مصادر التغيير السياسي، حيث 
تتصف هذه الفئة باإلنتاج والنشاط والمشاركة السياسية، والقيام بمسؤوليات بناء المجتمع، من خالل التعبير بحرية وطرح األفكار 
الجريئة والخاّلقة. ومع ذلك كله فالشباب بما يمتلكونه من خصائص الحماسة واالندفاع وقلة الخبرة، لديهم قابلية التأثر بما يطرح 
عبر وسائل التواصل أكثر من غيرهم. ونظرًا لما تشهده المجتمعات الحديثة من ظاهرة تنامي استخدام تقنيات االتصال اإللكتروني 
فقد ظهر جيل جديد لم يعد يتفاعل مع اإلعالم التقليدي، بقدر ما يتفاعل مع اإلعالم اإللكتروني ويسمى بالجيل الشبكي أو جيل 
In- والتفاعلية ،Immediacy  اإلنترنت، وأصبحت هناك شبكات تواصل اجتماعي مثل تويتر، الفيسبوك تتسم بعناصر الفورية

teractivity، وتعدد الوسائط Multimedia، والتحديث Updating. حيث يالحظ االنتشار المتزايد والسريع الستخدام شبكات 
التواصل بين مختلف فئات المجتمع السعودي، وباألخص فئة الشباب، لذا فإن أكثر من ثلثي الشباب السعودي يتابعون بصفة دائمة 
شبكة اإلنترنت بنسبة بلغت %75,7، كما أن %94 منهم تستخدم مواقع التواصل االجتماعي )26(، ويأتي تويتر ثم يوتيوب في 
مقدمة الشبكات التي تحظى بمتابعة الشباب السعودي. ومن حيث الوسائل المستخدمة للتصفح على اإلنترنت نجد هؤالء الشباب 
يتصفحون اإلنترنت أواًل عبر أجهزة الهواتف الذكية، ثم الكمبيوتر، المحمول، واألجهزة اللوحية التابلت ثالثًا ثم الكمبيوتر المحمول 
)27(. كما أن من بين أهم الفوائد السياسية من متابعة الشباب السعودي للشبكات وتويتر تحديدًا، معرفة القضايا واألحداث السياسية 
المحلية، ومعرفة الخطر المحيط بالوطن، باإلضافة إلى أن أكثر األحداث السياسية التي حظيت باهتمام وتفاعل الشباب السعودي 
عبر تويتر كان في مقدمتها القضايا التي تمس أمن الوطن والمجتمع، مثل: أزمة اليمن، وأمن منطقة الخليج، وثالثًا اإلرهاب. وهنا 
ال نغفل القلق والتأثيرات النفسية المرتبة على متابعة أخبار مثل هذه القضايا المرتبطة بحاضر ومستقبل هؤالء الشباب، خصوصًا 
إذا بالغت شبكات التواصل في تغطيتها بطريقة سلبية )28(. ويتركز استخدام تويتر في الحديث والدردشة ومتابعة األخبار، والمواد 
المنشورة عبر مواقع وحسابات المؤسسات الحكومية وأصحاب الرأي والجماهيرية في المجتمع السعودي، وذلك للتعرف على آرائهم 
حيال العديد من األحداث والقضايا السياسية، مما يسهم في تشكيل الثقافة السياسية لدى مستخدمي شبكات التواصل من الشباب 
السعودي على وجه التحديد )29(. كما أن من أهم دوافع استخدامات الشباب السعودي للشبكات الحصول على األخبار ومعرفة 
القضايا السياسية العالمية، والهروب من الضغوط والتغلب على الشعور بالوحدة )30(. وقد أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى 
أن شبكة الفيسبوك األعلى استخدامًا في الوطن العربي، يليها واتساب ثم تويتر الذي يحتل المرتبة األولى لدى السعوديين، حيث 
تشير اإلحصائيات إلى أن السعودية الدولة األولى عالميًا في استخدام تويتر، مقارنة بعدد السكان، يليها اإلنستغرام ثم السناب شات 

)31(. مما يؤكد أهمية مواقع التواصل لدى الجمهور السعودي لدرجة لم يعد باستطاعته االستغناء عنها.

ويتمثل التأثير األهم للشبكات االجتماعية في المتابعة اآلنية للقضايا واألحداث، وبخاصة ذات العالقة بالشأن العام المحلي، 
لتدارك  التحرك  الحكومية، وتجبر مسؤوليها على  المؤسسات  تقصير  التي تكشف  الشعبية  والرقابة  المتعددة،  الوسائط  باستخدام 
األخطاء، ولعل ما حدث في كارثة )سيول جدة( 2011م يعد بداية التحول والتأكيد على الدور اإليجابي لإلعالم الجديد بأشكالة 
المتعددة، بما فيها تويتر، من خالل الدعوات التي أطلقها ناشطو الشبكات للمشاركة في أعمال تطوعية ومساندة المتضررين، 
والبحث عن المفقودين، والمطالبة بمحاسبة المقصرين، مما أدى مشاركة شعبية وتفاعل صناع القرار مع الكارثة في وقت قصير 

جدًا.

 د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود



162019 - 2018

األخبار السلبية على شبكات التواصل وتأثيراتها االجتماعية والسياسية

بالرغم من أهمية شبكات التواصل االجتماعي كمصدر فعال وديناميكي لألخبار السياسية، إال أنها كوسيلة تعرضت للعديد 
من االنتقادات الشديدة، وخلفت تأثيرات سلبية في المجتمعات، وبخاصة المحافظ منها، بسبب كثافة أخبارها غير الملتزمة أخالقيًا 
أو مهنيًا، حيث يغلب على محتواها اإلثارة المصطنعة وضعف المصداقية، باعتبارها من أهم مصادر الشائعات، نظرًا لسهولة 
استخدامها، وسرعها انتشارها. وتشير إحدى الدراسات المحلية إلى أن معدل من يثقون من الشباب السعودي بالقضايا السياسية 

المنشورة، عبر تويتر، لم يتجاوز 21,5% )32(.

فهناك أخبار كاذبة ومشاهد وصور مفبركة، وحسابات وهمية، إضافة إلى التعليقات المسيئة، وأخبار الفضائح والتشهير، 
والمواد اإلباحية وغير األخالقية المنتشرة من خالل هذه الشبكات، والتي تستفز الجماهير، وتثير القلق والقهر واأللم لديهم، مما 
قد يترتب عليه تشويه صورتها كمصادر حديثة ومهمة من مصادر المعلومات، وباألخص السياسية. إضافة إلى أن بعض مواقع 
الفكري  االنحراف  إلى  ذلك  وأدى  والعقلية،  العاطفية  االستماالت  عبر  المتطرفين  أفكار  نشر  في  أسهمت  االجتماعي  التواصل 

واألخالقي لدى بعض الشباب، وتهديد األمن الوطني السعودي، مما استدعى حجب تلك المواقع )33(.

وأصبحت شبكات التواصل ساحة صراع ومواجهة بين مختلف المستويات التعليمية، والتيارات الفكرية، واألجندات السياسية 
الداخلية والخارجية، وبالتالي تاهت الجماهير في رحلة البحث عن الخبر الصادق، والمعلومة المحايدة. ولعلنا هنا نتذكر مقولة 
الفيلسوف االجتماعي أونرو أونيل Onora O,Neill: "ال قضية لصحافة تمتلك ترخيصًا لنشر البلبلة أو حجب الحقيقية" )34(.

وقد حّدت هذه الشبكات من سلطة ومسؤولية الدول على أفراد مجتمعاتها، وهذا ما نبه إليه مبكرًا  مؤتمر لندن عام 1995م، 
النسيج  اختراق  عملية  الشبكات  هذه  سهلت  حيث   ،)35( المعلومات"  ثورة  بعد  ما  المحتملة  والتأثيرات  اإلنترنت  "عصر  عن 
حداث الثورات واالنتفاضات الشعبية، وكان أول توظيف لمواقع الشبكات من قبل  االجتماعي، والمساهمة في تأجيج األوضاع، واإ
الجماعات المنشقة، العصيان المدني ضد حكومة جمهورية مولدوفا في شهر إبريل 2009م )36(، وما جرى بعد ذلك في بعض 
البلدان العربية أواخر عام 2010م، مثل مصر وتونس وسوريا، وغيرها من أحداث كان لشبكات التواصل حضور فعال، لدرجة أن 

هناك من أطلق على هذه األحداث مسمى ثورة الفيسبوك، نظرًا لالستخدام المكثف لها من قبل الشباب العربي)37(.

ساحة  على  االفتراضي  الصراع  إدارة  في  وبدأت  والخارجي،  الداخلي  األمن  في  وتأثيرها  أهميتها  الحكومات  أدركت  كما 
اإلنترنت، للسيطرة على المجال االفتراضي، واستخدام وسائل الردع والهجوم االفتراضية لحماية أمنها اإللكتروني، من خالل التأثير 
عادة تشكيله بما تمتلكه من من برامج مراقبة وتحليل لألخبار والمواد المنشورة، ومتابعة الحسابات الشخصية  في الرأي العام، واإ
األسماء  بعض  فإن  لذلك  ونتيجة  سياساتها.  تخدم  ومعلومات  أفكار  لبث  إلكترونية  وجيوش  وهمية  حسابات  صدار  واإ النشطة، 
الدول بدأت تخشى محاسبة األنظمة  العديد من  الجديد في  أفكارها بصراحة عبر وسائل اإلعالم  التي اعتادت طرح  الصريحة 
السياسية لها، مما أعاد من جديد تجربة الحد من مستوى الحرية اإلعالمية في التعبير والمشاركة السياسية. كما أن هذا الصراع 
قد يتحول في إحدى مراحله إلى حرب إلكترونية تدمر مواقع وبيانات الطرف المعادي عن طريق القرصنة، وهي جريمة إلكترونية 
ال تحكمها قوانين دولية، ويصعب إثباتها بشكل قانوني، كما حدث بين روسيا مع كل من أستوانيا وجورجيا، حيث تزامن الهجوم 

اإللكتروني مع العمليات العسكرية على األرض )38(.
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وفيما يلي ملخص ألهم التأثيرات السلبية لشبكات التواصل االجتماعية في الجمهور:

- كثرة المواد واألخبار المنشورة عبر شبكات التواصل االجتماعي التي تحتوي على أكاذيب وشائعات ومغالطات ومشاهد وصور 
مفبركة، وحسابات مزيفة أو وهمية.

- كثرة التعليقات المسيئة وأخبار الفضائح والتشهير والمواد اإلباحية وغير األخالقية، التي تجذب األطفال والمراهقين واألشخاص 
األشرار كذلك، باإلضافة إلى استخدام الشبكات لترويج المخدرات والمواد المحرمة.

- استخدام الجماعات اإلرهابية هذه الشبكات لنشر العنف واألفكار المتطرفة، وتنظيم الحشود والتظاهرات واالحتجاجات، والسعي 
إلى زعزعة األمن الداخلي للدول.

- إدمان الشباب على التواصل اإللكتروني يؤدي بهم للعزلة االجتماعية، وفقد مهارة التواصل المباشر مع المجتمع.
- ممارسة انتهاك حقوق الملكية، وتزوير وسرقة المعلومات، واالختراقات اإللكترونية، واستخدام المعلومات بطريقة مخالفة للقانون 

والقواعد المهنية واألخالقية.
- ما يترتب على نشر األخبار السياسية المغلوطة من قلق نفسي، وعدم الشعور باألمان واالستقرار االجتماعي، وتكوين صورة غير 

دراكًا لخلفيات األحداث والقضايا. حقيقية للواقع المعاش، خاصة لفئة الشباب األقل خبرة واإ

القلق السياسي والعوامل المؤثرة فيه

لقد تنبه معظم السياسيين إلى الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم واالتصال في خلق منبهات لتنامي الشعور بالقلق السياسي 
Political malaise لدرجة أن مدير إذاعة أوروبا األسبق قال: "إن هذا الصندوق السحري أصبح بدياًل للحرية" )39(.

يذكر أن أول ظهور لمصطلح القلق السياسي في مقاالت علماء السياسة جاء تعبيرًا عن فشل النظام السياسي في إيجاد معنى 
سياسي ذي قيمة في مواد الشأن العام في التلفزيون، من خالل االهتمام باألخبار واألحداث السلبية، والتوجه بالرسائل لجمهور معين 
على حساب بقية شرائح المجتمع )40(، وقد بدأ هذا المصطلح مع روبرت داهي Robert.D عام 1967م، وأسس مع ميشيل 

.)Michal.J.Robinson )1074 - 1976 روبنسون

ويعّرف القلق السياسي بأنه "القوة السلبية التي تحول المواطنين إلى متفرجين سلبيين ساخرين من العمل السياسي ورموزه 
إندونيسيا  التكنلوجيا وتطبيقاتها، كانت في  القلق والخوف من  أعلى نسب  أن  الدراسات  )41(. من جانب آخر، كشفت إحدى 
%100، تليها بولندا %89، ثم الهند %82، بعد ذلك مصر %48 )42(. وفي دراسة أخرى حول القلق لدى شباب الوطن 
العربي، تصدرت كل من "األردن و فلسطين ومصر وسوريا" أعلى معدالت القلق، بينما تصدرت كل من "السعودية واإلمارات 

ولبنان والكويت وعمان" أقل معدالت القلق في الدول العربية )43(.

وتؤثر في القلق السياسي مجموعة من العوامل واألبعاد، تتلخص بحسب العديد من الدراسات، فيما يلي )44(:
انهيار القيم السياسية: عندما تتأثر وتهدد بعض القيم التي يتمسك بها الفرد ويعتقد أنها أساسية في وجوده الشخصي، فإن ذلك   .1

مؤشر الرتفاع حالة القلق لديه.
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ومن أهم القيم التي تؤثر في القلق السياسي:

الذي ينتج عن توّحد واندماج اإلنسان مع جماعته أو دولته. وحاجة إنسانية، وضرورة مجتمعية بأشكاله،  أ- الوالء واالنتماء: 
سواء االنتماء الوطني أو الثقافي أو الديني أو الحزبي. كما أن الوالء يتجاوز االنتماء لجماعة ليشمل األفكار 
واألفعال )45(. لذلك فإن تأثر أو إنهيار كل من قيم االنتماء والوالء؛ قد يؤدي إلى حالة من القلق وعدم 

االستقرار لدى أفراد المجتمع. 

وتشير إلى مجموعة من السمات االجتماعية والسياسية، التي تميز فردًا عن غيره أو تميز مجتمعًا عن  ب- الهوية: 
يرتبطان  السياسي  للنظام  المؤيدة  االتجاهات  الهوية وغرس  أن   Forbs فوربس يذكر  كما  آخر.  مجتمع 
برموز األمة، كعلم الدولة، وشعارها، والنشيد الوطني، وما يتعلق بالشخصيات القومية التي تحقق التضامن 
في صورتهم  والتشكيك  والرموز،  بالنظام  االعتزاز  فقدان  فإن  لذلك   .)46( القومي  أو  الوطني  واالرتباط 

وتشويهها يؤديان إلى فقدان الثقة، وبالتالي الدخول في حالة من القلق السياسي.

هي سبيل لرخاء واستقرار المجتمعات، وجعل األفراد أكثر انتماًء وحبًا ألوطانهم. فكلما كانت هناك مساحة   ج- الحرية والعدالة: 
واسعة من الحرية، وحفظ لكرامة األفراد، وتقدير لحقوقهم الشخصية، ومنحهم مساحة من التعبير والقدرة على 
النقد من أجل حياة أفضل، وقابل ذلك احترام وتقدير للمطالب الشعبية من قبل النظام السياسي، تحققت 
فكرة العيش بحرية وعدالة واستقرار. بينما عندما تتأثر قيم الحرية والعدالة والمساواة، فإنه يعم الشعور بالظلم 

والضيق والقلق والكره السياسي لدى أفراد المجتمع.

التفاعل االجتماعي للشباب وبناء هويتهم، فهاجس وسائل  من جانب آخر، تؤثر وسائل االتصال االجتماعي في طريقة 
التواصل مقلق عندما ال يكون لديهم دراية كافية بالطريقة المثلى للتفاعل والحديث وجهًا لوجه، وبذلك يفضلون المحادثات عبر 

وسيط، وتصبح التكنولوجيا الحل من أجل ضمان سيطرتهم على الموقف، حيث تصنع واجهة من التعاطف ووهمًا للصداقة.

االغتراب السياسي: يعّرفه أولسن Olsen بأنه "تغّرب عن النظام السياسي، بسبب عدم الرضا، والسخط والعجز السياسي".   .2
الذي يهدد  الوباء االجتماعي  المرتبطة بها، هو نوع من  السياسية  الفرد عن ذاته ومجتمعه أو عالمه، والمؤسسة  فاغتراب 
المجتمعات الحديثة )47(، ويشمل كل اغتراب مصدره الشخص أو طبيعة العالقات التي يكّونها. كما أنه مفهوم يشمل كل 
االتجاهات السلبية نحو المجتمع، والنظام السياسي، على حد سواء. وقد ينتج عن اإلحساس بالعجز وافتقار التأثير في صنع 
إلى اإلصالح واستخدام وسائل وشبكات اإلعالم  الثوري والدعوة  السلوك  الذي يشمل  السياسي  بالسلوك  يرتبط  القرار، كما 
واالتصال، بقصد التأثير السياسي السلبي. لذلك فإن انفصال الفرد عن المؤسسة السياسية، والشعور بأنه ليس جزءًا من العملية، 
وأن صّناع القرار السياسي ال يضعونه في حسبانهم، وال يضعون له اعتبار، يؤدي إلى اإلحساس العميق بالغربة وتكوين موقف 

سلبي من السلطة الرسمية، وفقدان الحماس ودافع المشاركة السياسية الفعالة. وتشمل أبعاد االغتراب مايلي:

الضعف السياسي: ويشير إلى شعور الفرد بعدم قدرته على إبداء الرأي أو التأثير في أفعال الحكومة، وأن القرارات المؤثرة  أ - 
في مجتمعه تتخذ بعيدًا عنه، وبدون أخذ اعتبار لمصلحته.

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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ب-عدم الفهم السياسي: إن عدم الفهم لطبيعة النظام السياسي سوف يولد لدى أفراد المجتمع إحساسًا بأن النظام يمارس 
سياسة عشوائية، اليستند فيها إلى رؤية ونظام محدد، وغير مفهومة. إضافة إلى عجز الفرد عن التنبوء بالنتائج السياسية 

من حوله.

انتهاك التشريعات السياسية: وتعني إدراك الفرد أن األنظمة والقوانين والتشريعات والمعايير التي تحكم العالقات السياسية  ج- 
قد انتهكت، وأن المسؤولين السياسيين ينتهكون اإلجراءات التي تحكم التعامل مع األفراد أو التي تؤدي إلى قرارات سياسية، 
وبالتالي فإن عدم احترام الحكومات للقوانين والتشريعات يؤدي إلى التشكيك بنواياها وقراراتها، وصواًل إلى انعدام الثقة بها 

وعدم تصديقها.

العزلة السياسية: هي عزلة يختارها الفرد من تلقاء نفسه، نتيجة قناعته بأن االندماج ال قيمة له، فالمعزول سياسيًا يرى أن  د- 
ثقافة المجتمع تافهة ورخيصة. كما تشير إلى رفض القوانين والمبادئ السياسية التي تستوجب المشاركة السياسية، لقناعة 
الفرد الرافض بعدم أهميتها، وبالتالي يختار العزلة السياسية، من أجل البعد واالغتراب عن العمل السياسي والحكومي، مثل 

ما يحدث من عملية االمتناع عن التصويت في االنتخابات ونحوه.

فقدان الثقة السياسية: فالمواطن الفاقد للثقة بحكومته، يعتقد أن الساسة فاسدون، ويتالعبون بالشعب، وال يخدمون سوى  هـ- 
أنفسهم ونفوذهم األكبر للمصالح الخاصة )48(. كما تلعب األحداث السياسية دورًا كبيرًا في خفض أو زيادة الثقة بالقادة 
وأصحاب المناصب السياسية، فالتطورات السياسية الخارجية واألزمات الداخلية والخارجية والصحة والعمل بنشاط هي 
أكثر ما يعزز الثقة بالقادة السياسيين، بينما األحداث والقضايا المسببة للقلق المدني والفضائح السياسية واالحتجاج الشعبي 

تضعف الثقة السياسية.

الالمباالة السياسية: وتتمثل في التبلد والفتور، وعدم اهتمام الفرد بالمواقف واألحداث السياسية واالجتماعية بصفة عامة، وتشمل   .3
الطاعة العمياء ألوامر السلطة، وتدني الشعور بالمسؤولية، ويبرز الفرق بين الفرد المغترب والالمبالي بأن األول قرر عدم 
المشاركة لقناعته بأن النظام الحكومي سيئ، بينما الثاني قد ال يكره السياسة والسياسيين، لكن ال يعنيه أمرهم )49(. ومن أهم 
أسباب الالمباالة السياسية انخفاض الوعي بأهمية النشاط السياسي، وشعور الفرد بأنه ال فائدة من نشاطه السياسي، وغياب 
الحافز لديه، كذلك نقص حوافز االهتمام والمشاركة في العمل السياسي. من جانب آخر، هناك من يعتقد أن الالمباالة السياسية 

دارتها للشأن العام. ميزة وليست عيبًا، وأنها دليل على ثقة ورضا واستقرار المجتمع، وقبوله بسياسات الحكومة واإ

الفاعلية السياسية: وتعني المشاركة السياسية الفعالة، وتؤثر درجة فاعلية األفراد في اتجاهاتهم وسلوكهم السياسي، ومشاركتهم   .4
أو مصلحة  مادية ومعنوية  تحقيق مصلحة  أو  دارية  واإ مناصب سياسية  الحصول على  في  الرغبة  بدافع  العام،  الشأن  في 

مجتمعية. ومن األسباب التي تضعف الفاعلية السياسية ما يلي:
- انخفاض المردود الذي يحصل عليه الفرد في النشاط السياسي.

- الشك في إمكانية تغيير األوضاع يضعف عملية المشاركة السياسية.
- عدم توفر المعلومات السياسية، وكثرة المعوقات التي تواجه الفرد ال تساعده على المشاركة بفاعلية.
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الصورة الذهنية للسياسي: هناك فرق بين الصورة الذهنية لمنصب السياسي وصورته الشخصيته لدى أفراد المجتمع. فالمنصب   .5
السياسي يرتبط بخدمة الناس وتحقيق المصلحة العامة، بينما الصفات الشخصية للسياسي ترتبط بجوانب إنسانية، مثل تمتعه 
بشخصية متواضعة، ذكية فّعالة موثوق بها.. إلخ. والمنصب السياسي أطول عمرًا من األشخاص الذين يتبدلون بين فترة 
وأخرى، وبالتالي يحرص القادة على إسناد المهمة السياسية إلى أشخاص ذوي شعبية واحترام وثقة لدى الجمهور، لتحسين 

صورتهم، وخفض مستوى القلق السياسي بين أفراد الشعب.

اإلجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، بشقيه الميداني والتحليلي، لتحديد مستوى القلق السياسي لدى الطالب الجامعيين السعوديين 
في مدينة الرياض، حيث يساعد المنهج في التعرف على مستويات القلق، ووصف واقع الظاهرة المدروسة والتعبير عنها كيفيًا وكميًا. 
والمنهج الوصفى يعتمد على أدوات وأساليب البحث العلمي التي من بينها االستبيان، ويخدم طبيعة الدراسة المتعلقة بالظواهر والمشكالت 

السياسية واالجتماعية التي تشمل القلق السياسي الذي يعد من الموضوعات الحديثة في الدراسات العربية.

مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة في الشباب المنتمين للجامعات السعودية، حيث تم اختيار عينة عمرية من طالب وطالبات جامعة الملك 
الشباب  فئة  المجتمع من  أغلب شرائح  الوسطى، وتمثل  المنطقة  في  السعودية  الجامعات  أعرق  الرياض، بصفتها من  بمدينة  سعود 
السعودي، وتم توزيع االستمارة عليهم بطريقة عشوائية من طالب وطالبات جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وعددهم )250( مفردة، 
من كليتي العلوم واإلدارة وكلية اآلداب، وذلك لمعرفة مستوى القلق السياسي لديهم عند متابعة األخبار السلبية عبر شبكات التواصل 

االجتماعي.  والجدول التالي يبّين الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة:

 جدول رقم )1( خصائص عينة الشباب السعودي

النسبة المئويةالتكرارالخصائص

النوع
13754.8ذكر

11345.2أنثى

250100.0اإلجمالي

التخصص العلمي
8935.6نظري

16164.4عملي

250100.0اإلجمالي
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العمر

6827.2من 18 إلى أقل من 23 سنة

6827.2من 23 إلى أقل من 28 سنة

4919.6من 28 إلى أقل من 35 سنة

6526.0من 35 سنة فأكثر

250100اإلجمالي

أداة الدراسة

تم استخدام أداة االستبيان كوسيلة لجمع المعلومات من عينة الدراسة، حيث شملت األداة كافة األسئلة والمتغيرات التي تناولتها 
الدراسة. وقسمت االستبانة إلى قسمين: األول يشتمل على البيانات األولية لعينة الدراسة، والقسم اآلخر يضم البيانات األساسية المتعلقة 

بموضوع الدراسة.

الفلسفية والنفسية واألدوات والمقاييس اإلجرائية التي  من جانب آخر، بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة والمفاهيم 
تناولت موضوع القلق بوجه عام، والقلق السياسي على وجه الخصوص، وجد الباحث ضرورة تصميم مقياس يتم من خالل قياس القلق 
السياسي لدى أفراد عينة الشباب السعودي الناتج عن متابعة األخبار السلبية في شبكات التواصل االجتماعي، بعد أن تأكد بحسب علمه، 
أنه ال يوجد مقياس يفي بغرض الدراسة، حيث تم تصميم مقياس القلق السياسي من خالل دمج مجموعة من معايير القلق االجتماعي 

والقلق النفسي والقلق الفيسولوجي.

مقياس القلق السياسي
يتمثل في ثالثة أبعاد، هي:

- القلق الفسيولوجي: يتكون المقياس من 5 عبارات، وأعطيت الدرجة )موافق = 3، محايد = 2، معارض = 1(، وأصبح مجال 
المقياس الناتج عن عملية التجميع )5 – 15(؛ من )5 – 7( قلق منخفض، )8 – 12( قلق متوسط، )13 – 15( قلق مرتفع.
- القلق النفسي: يتكون المقياس من 5 عبارات، وأعطيت الدرجة )موافق = 3، محايد = 2، معارض = 1(، وأصبح مجال 
المقياس الناتج عن عملية التجميع )5 – 15(؛ من )5 – 7( قلق منخفض، )8 – 12( قلق متوسط، )13 – 15( قلق مرتفع.
- القلق االجتماعي: يتكون المقياس من 5 عبارات، وأعطيت الدرجة )موافق = 3، محايد = 2، معارض = 1(، وأصبح مجال 
المقياس الناتج عن عملية التجميع )5 – 15(؛ من )5 – 7( قلق منخفض، )8 – 12( قلق متوسط، )13 – 15( قلق مرتفع.

جدول رقم )2( درجات المبحوثين من عينة الشباب السعودي على مقياس القلق السياسي:

النسبة المئويةالتكرارالخصائص

القلق الفسيولوجي

13855.2ضعيف

8734.8متوسط

2510.0عالي
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القلق النفسي

12951.6ضعيف

9638.4متوسط

2510.0عالي

القلق االجتماعي

9538.0ضعيف

11345.2متوسط

4216.8عالي

القلق السياسي
مجمل المقاييس

11345.2ضعيف

11345.2متوسط

249.6عالي

250اإلجمالي

صدق وثبات األداة
النفس واالجتماع  الخبراء في علم  تم عرضهما على بعض  السياسي  للقلق  لمستوى  مقياس  عداد  واإ االستبيان  أداة  بعد تصميم 
والسياسة، وفي ضوء ذلك تمت اإلضافة والتعديل، وصواًل إلى الصيغة النهائية فيما يتعلق باألداة والمقياس. وللتحقق من ثبات األداة 
والمقياس تم إجراء اختبار على عينة من الشباب السعودي، وتحليل اإلجابات من خالل المقياس المصمم لغرض الدراسة، بعد إعادة 

االختبار أكثر من مرة، لضمان ثبات األداة.

التعريفات االصطالحية
االجتماعية  وفئاتهم  أعمارهم  باختالف  األشخاص،  من  متعددة  شرائح  يصيب  الذي  االضطرابات  من  نوع  القلق النفسي: 

ودرجاتهم الوظيفية، فهو عبارة عن شعور بالقلق المبالغ فيه.
يدرس السلوك االجتماعي والخصائص النفسية للفرد والجماعة، وأنماط التفاعل االجتماعي والتأثيرات التبادلية  القلق االجتماعي: 

بين األفراد.
بالجهاز  الخاصة  والفسيولوجّية  الحيوّية،  الظواهر  مع  بالشخصّية، وربِطها  الُمرتبطة  النفسّية  التأثيرات  يدرس  القلق الفسيولوجي: 

العصبّي، مثل: طبيعة السلوك، وكيفية التفكير، ومعرفة المشاعر الوجدانية )50(.

المعالجة اإلحصائية للبيانات
دخالها إلى الحاسب اآللي، ثم معالجتها وتحليلها واستخراج  بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة الميدانية، تم ترميز البيانات واإ
النتائج اإلحصائية، باستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية: تم اللجوء إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية 

في تحليل 

بيانات الدراسة:
- التكرارات البسيطة والنسب المئوية

- المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي



23 2018 - 2019

- الوزن المرجح الذي يحسب بضرب التكرارات بوزن معين يقرره الباحث بناًء على عدد المراتب في السؤال، ثم تجمع النقاط التي 
يحصل عليها كل بند للحصول على مجموع األوزان المرجحة وتحسب النسب المئوية لبنود السؤال جميعها 

- اختبار )T- Test( لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتين من المبحوثين في أحد متغيرات 
)Interval Or Ratio(  الفئة أو النسبة

Post Hoc Tests تطبيق االختبارات البعدية -
- تحليل التباين ذي البعد الواحد )Oneway Analysis of Variance( المعروف اختصارًا باسم ANOVA لدراسة الداللة 
اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة 
ثقة )%95( فأكثر، أي عند مستوى معنوية  نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة  تم قبول  )Interval Or Ratio( وقد 

)0.05( فأقل .

أواًل- النتائج العامة للدراسة
1 - معدل استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االجتماعي:

جدول رقم )3( معدل استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي 

النسبة المئويةالتكرارمعدل اإلستخدام

41.6ساعة في األسبوع

2911.6ساعة في اليوم

38433.6 ساعات يوميا

64819.2 ساعات يوميا

8534أكثر من 6 ساعات في اليوم

250100اإلجمالي

4.72المتوسط الحسابي

1.01االنحراف المعياري

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
ارتفاع معدالت استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي بمتوسط بلغ 4.72 حيث تشير النتائج إلى أن )%53,2( من 
الشباب الجامعي السعودي يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بمعدل "6 ساعات فأكثر يوميًا"، بينما لم تتجاوز نسبة من يستخدمون 
مواقع االتصال بمعدل "ساعة في األسبوع" )%1,6( فقط. وهو ما يؤكد على أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد صار جزءًا 

رئيسًا في حياتهم ونشاطاتهم اليومية. 

2 - ترتيب وسائل االتصال بحسب أهميتها لدى الشباب السعودي:
جدول رقم )4( ترتيب عينة الدراسة لوسائل االتصال 
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المتوسط بدون مرتبةالخامسالرابعالثالثالثانياألول
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

اإلنترنت)باستخداماته 
18731563184.361.41المتعددة(

2991673611163.171.32الصحافة اإللكترونية

218586227293.021.33التليفزيون

682564112351.511.14الصحافة المطبوعة

38346385571.441.15اإلذاعة

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

أن "اإلنترنت" باستخدامته المتعددة حل في مقدمة ترتيب اهتمام الشباب السعودي بوسائل االتصال بمتوسط بلغ 4.36 وبفارق 
ن كانت تنتمي هي األخرى لإلنترنت من حيث منصات  معتبر عن أقرب متغير وهو "الصحافة اإللكترونية الذي بلغ متوسطه 3.17 واإ
العرض، وتفوقت كلتا الوسيلتين على الوسائل التقليدية حيث جاء التليفزيون في مقدمتها بمتوسط بلغ 3.02 وبفارق كبير عن الصحافة 
المطبوعة  التي بلغ متوسطها 1.51، وأخيرًا اإلذاعة بمتوسط 1.44. وهو ما يؤكد أن منصات اإلعالم الجديد بكافة أشكالها تتفوق 

بجدارة لدى عينة الدراسة عن أي وسائل اتصالية تقليدية وبفروق كبيرة.

ترتيب شبكات التواصل االجتماعي بحسب أهميتها لدى الشباب السعودي:
جدول رقم )5( ترتيب عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي 

المتوسط بدون مرتبةالخامسالرابعالثالثالثانياألول
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

168312572174.221.411تويتر

289093199113.301.152يوتيوب

378362246383.021.573انستغرام

1021239537641.721.374فيس بوك

11326131880.810.755سناب شات

أظهرت بيانات الجدول السابق ما يلي: 
تصدر تويتر قائمة وسائل االتصال االجتماعي األكثر تعرضًا من قبل المستخدمين عينة الدراسة بمتوسط بلغ 4.22، وثانيًا 
"يوتيوب" بمتوسط بلغ 3.30 وكالهما يعدان من وسائل التواصل االجتماعي الغنية بالمحتوى اإلخباري، يليهما "انستغرام" بمتوسط بلغ 
3.02، ثم "فيسبوك" بمتوسط 1.72 والذي على الرغم من كونه شبكة اجتماعية ذات محتوى إخباري كذلك إال أن ضعف استخدامه يرجع 
لضعف شعبيته عمومًا في المملكة مقارنة بالوسائل األخرى، بعد ذلك "سناب شات" وهي نتيجة تتماشى مع النتيجة السابقة جدول )4( 

وسائل 
التواصل االجتماعي

الترتيب

الوسائل
الترتيب

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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وتؤكد على نتيجة دراسة )حماد2016( التي أشارت إلى أن السعودية تعد الدولة األولى عالميًا في استخدام تويتر مقارنة بعدد السكان. 

3 - الجهات والفئات المجتمعية التي تحظى باهتمام الشباب السعودي عبر شبكات التواصل االجتماعي:
جدول رقم)6( أهم الجهات واألشخاص الذين تتابعهم عينة الدراسة في شبكات التواصل االجتماعي 

المتوسط بدون مرتبةالخامسالرابعالثالثالثانياألول
الحسابي

االنحراف 
الرتبةالمعياري

4140342933732.231.871مواقع إخبارية

7322918251032.162.182أصدقاء واألقارب

مسؤولو الدولة 
21303126371051.631.753والسياسيون

مواقع الجهات 
29252420341181.561.844الحكومية ومتحدثوها

24271812321371.351.815الرياضيون والرياضة

مواقع وشخصيات 
14242319391311.251.646دينية

مواقع ومواضيع أمنية 
13162718651111.241.527وعسكرية

12181631571161.201.498التقنية والتكنولوجيا

8142627321431.061.499الطب والصحة

5111616331690.731.2810الثقافة والشعراء

361513301830.561.1211االقتصاد والتجارة

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
بالنسبة لألشخاص والمواقع على شبكات التواصل الذين يحظون بمتابعة الشباب السعودي، فإن "المواقع اإلخبارية" جاءت أواًل 
بمتوسط بلغ 2.32، يليها "األصدقاء واألقارب" بمتوسط بلغ 2.16، ثم "مسؤولو الدولة والسياسيون"1.63، و "الجهات الحكومية 
ومتحدثوها" ثالثا ورابعًا على التوالي. فــ "الرياضيون والرياضة" و"شخصيات دينية" خامسًا وسادسًا على التوالي. ويالحظ اهتمام 
الشباب باألخبار وتحديدا السياسية حيث جاءت في مقدمة االهتمام لديهم، مع تراجع ترتيب مجاالت مثل: "التكنولوجيا"، "الطب"، 

"الثقافة"، "االقتصاد والتجارة".

4 - أسباب استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي:
جدول رقم)7( أسباب استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل االجتماعي 

أهم 
الجهات واألشخاص

الترتيب
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                                       االستجابة

األسباب
المتوسطموافقمحايدمعارض

اإلنحراف 
المعياري

يساعدني على الترفيه والتسلية
1146193ك

0,730,54
%4,4%18,4%77.2%

يساعدني في بناء عالقات مع اآلخرين
4796107ك

0,240,75
%18,8%38,4%42.8%

يتسبب في غضبي وانزعاجي من الواقع المعاش
799477ك

0,010,79
%31,6%37,6%30.8%

فرصة للتعبير عن موقفي من سلوكيات سياسية غير 
مقنعة

718792ك
0,080,80

%28,4%34,8%36.8%

يكشف حقيقة اآلخرين من خالل ما ينشرونه من 
آراء

1670164ك
0,590,61

%6,4%28,0%65.6%

يشعرني بـخيبة األمل وعدم التفاؤل
11210731ك

0,320,68
%44.8%42.8%12.4%

للتعريف بنفسي والكشف عن إمكانياتي وأفكاري
5792101ك

0,180,78
%22.8%36,8%40.4%

النقاش مع اآلخرين حول القضايا دون التعامل 
المباشر

5375122ك
0,280,79

%21,2%30,0%48.8%

الوصول لألخبار السياسية بشكل أسرع
925216ك

0,830,46
%3,6%10.0%86.4%

تزويدي بالمعلومات السياسية من مصادر غير 
رسمية

788686ك
0,030,81

%31,2%34.4%34.4%

يساعدني في تكوين موقف سياسي معين حول 
القضايا

609397ك
0,150,78

%24,0%37,2%38.8%

يتسبب في عدم االستقرار النفسي والقلق السياسي
8310364ك

0,080,76
%33,2%41,2%25,6%

يزيد من الوالء واالنتماء الوطني
1775158ك

0,560,62
%6.8%30.0%63.2%

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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                                       االستجابة

األسباب
المتوسطموافقمحايدمعارض

اإلنحراف 
المعياري

يعمل على تشويه صورة المجتمع
6211276ك

0,060,74
%24.8%44.8%30.4%

يضعف الثقة بأداء المؤسسات الحكومة
7710865ك

0,050,75
%30.8%43.2%26.0%

يؤدي إلى الشعور بعدم قدرتي على التأثير في 
القرارات

9511837ك
0,230,69

%38.0%47.2%14.8%

يزيد من اهتمامي بالقرارات واألحداث السياسية
1853179ك

0,640,61
%7.2%21.2%71.6%

250جملة من سئلوا

كشفت بيانات الجدول السابق ما يلي: 
األسباب:  قائمة  االجتماعي، تصدرت  التواصل  لشبكات  الدراسة(  )موضع  السعودي  الشباب  استخدام  أسباب  أهم  إلى  بالنسبة 
"الوصول لألخبار السياسية بشكل أسرع" بمتوسط حسابي بلغ )0,83(، وثاني األسباب "يساعد على الترفيه والتسلية" )0,73(، وثالثًا 
"يزيد من االهتمام بالقرارات واألحداث السياسية" بمتوسط قدره )0,64(، ثم "يكشف حقيقية اآلخرين من خالل ماينشرونه من آراء". 
وخامسًا "يزيد من الوالء واالنتماء الوطني". ويالحظ من النتائج أن األسباب ذات االتجاه اإليجابي جاءت في مقدمة اهتمام الشباب 
السعودي في استخداماته لشبكات التواصل االجتماعي، بينما حلت األسباب ذات االتجاه السلبي في مؤخرة  الترتيب )من 9 حتى الـ 
16( على التوالي وهي: "تؤدي إلى الشعور بعدم القدرة على التأثير في القرارات"، "تعمل على تشويه صورة المجتمع"، "تضعف الثقة 

بأداء المؤسسات الحكومية"، تسبب الغضب واالنزعاج من الواقع المعاش".

وقد تم بناء مقياس تجميعي التجاهات استخدام المبحوثين لوسائل التواصل االجتماعية جمع بين العبارات اإليجابية والسلبية في 
السؤال السابق: وجاء على النحو التالي:

جدول رقم )8( اتجاهات استخدام وسائل التواصل االجتماعي             

النسبة المئويةالتكراراتجاه االستخدام

47,6 199 إيجابي

12550,0متوازن

62,4سلبي

250100,0اإلجمالي
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1,55المتوسط الحسابي

0,54االنحراف المعياري

تبين بيانات الجدول السابق ما يلي: 
المظاهر  من  العديد  يحمل  االجتماعي  التواصل  استخدام شبكات  أن  يرى  المبحوث  االستخدام حيث  في  التوازن  نسب  ارتفاع 
اإليجابية والسلبية، مما يجعله يتوقع وجود تأثيرات سلبية إلى جانب التأثيرات اإليجابية الناجمة عن االستخدام، وذلك بنسبة بلغت 50%، 
في حين غلب االتجاه اإليجابي لالستخدام نسبة كبيرة من العينة بلغت %47.6 وهي تشير إل أن نسبة كبرى كذلك ترى أن استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي تحمل إيجابيات أكثر من السلبيات، األمر الذي يعزز فائدتها وقبولها لدى المستخدم، في حين بلغ أصحاب 

االتجاه السلبي لالستخدام %2.4 فقط.

5 - طبيعة األخبار السلبية المنشورة عبر شبكات التواصل االجتماعي:
جدول رقم)9( طبيعة األخبار السلبية المنشورة في شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر عينة الدراسة 

                                       االستجابة

األخبار
سلبية إلى سلبية تماما

اإلنحراف المتوسطغير سلبيةحد ما
المعياري

نشر ما يتعارض مع الدين والعادات من 
أفكار متحررة

1795120ك
1.64-0.63

%71.6%20.4%8.0%

أخبار ومعلومات إباحية وغير أخالقية
220228ك

1.85-0.44
%88.0%8.8%3.2%

نقد أداء المؤسسات الحكومية ومسؤوليها
3781132ك

0.62-0.73
%14.8%32.4%52.8%

نشر أخبار الحوادث والجرائم
39110101ك

0.75-0.71
%15.6%44.0%40.4%

نشر الشائعات وتسريب المعلومات غير 
المؤكدة

207376ك
1.80-0.45

%82.8%14.8%2.4%

نشر أخبار الكوارث الطبيعية
2159170ك

0.40-0.64
%8.4%23.6%68.0%

نشر مواد تحتوي على الكذب والتزوير في 
الحقائق

2072221ك
1.74-0.60

%82.8%8.8%8.4%
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نشر التعليقات واالنتقادات الشخصية الحادة 
والجارحة

1399516ك
1.49-0.62

%55.6%38.0%6.4%

نشر فضائح وأسرار المجتمع
186568ك

1.71-0.52
%74.4%22.4%3.2%

نشر الخالفات الجانبية وتبادل التهم بين 
األشخاص

1776310ك
1.67-0.55

%70.8%25.2%4.0%

نشر أخبار وقضايا العنف األسري
5111287ك

0.86-0.73
%20.4%44.8%34.8%

نشر أخبار توتر العالقة مع أشخاص من 
دول أخرى

8611450ك
1.14-0.72

%34.4%45.6%20.0%

نشر مواضيع بأسماء غير أصحابها 
)التعدي على الحقوق الفكرية(

1954015ك
1.72-0.57

%78.0%16.0%6.0%

250جملة من سئلوا

المتوسط الحسابي بالسالب، لذا فى القيم األصغر تأتي أواًل في الترتيب

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
فيما يتعلق بنتائج طبيعة األخبار السلبية المنشورة عبر وسائل االتصال االجتماعي جدول)8(، جاء نشر أخبار "الكوارث 
الطبيعية"، "الحوادث والجرائم"،  "قضايا العنف األسري"، "توتر العالقة مع أشخاص من دول أخرى"  في مقدمة ترتيب االخبار 
السلبية بالنسبة للشباب السعودي بحسب المتوسط الحسابي، وهي على التوالي: المرتبة األولى)0,40-( والثالثة )075-( والرابعة 
)0,86-( والخامسة )1,14-(. وهي نتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )الغامدي 1431( في حين حل في المرتبة الثانية"نقد أداء 

المؤسسات الحكومية ومسؤوليها" بمتوسط حسابي قدره )0,62-(. 

متأخرة  بما سبق، حلت في مراتب  مقارنة  أقل سلبية  الدراسة  تعد بحسب عينة  أخبار  أن هناك  الجدول  كما يالحظ من 
مثل: "التعدي على الحقوق الفكرية" الترتيب العاشر، "مواد تحتوي على الكذب والتزوير" الحادي عشر، "الشائعات" الثاني عشر، 

"معلومات غير أخالقية" المرتبة األخيرة.
  

6 - الوسائل والشبكات االتصالية التي تنشر أخبارًا سلبية أكثر من غيرها عبر اإلنترنت من وجهة نظر الشباب السعودي :
جدول رقم)10( الوسائل والشبكات التي تنشر  األخبار السلبية عبر اإلنترنت  

 د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود
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النسبة المئويةالتكرارالوسائل

15562شبكات التواصل االجتماعي 

5120,4الصحف اإللكترونية

239,2الصحف

218,4القنوات الفضائية

250100اإلجمالي

أوضحت بيانات الجدول السابق ما يلي: 

فيما يتعلق بالوسائل والشبكات األكثر نشرًا لألخبار السلبية بحسب رأي الشباب السعودي، تصدرتها "شبكات التواصل االجتماعي" 
بنسبه بلغت )%62(، تليها "الصحف اإللكترونية" بنسبة )%20,4(، وبأخبار سلبية أقل جاءت "الصحف الورقية" بنسختها اإللكترونية 
ثالثًا )%9,2(، ثم "القنوات الفضائية" بحساباتها عبر اإلنترنت كأقل الوسائل نشرًا لألخبار السلبية من وجهة نظر الشباب السعودي بنسبة 
)%8,4(. وهي نتيجة تعد منطقية، استنادًا على تأكيد نتائج هذه الدراسة والدراسات السابقة على تصدر شبكات التواصل االجتماعي 
قائمة اهتمام الجمهور السعودي وفئة الشباب على وجه التحديد، وكذلك بسبب غياب المعايير المهنية واألخالقية للنشر  عبر هذه 

الشبكات. 

7 - العالقة بين معدل التعرض لألخبار السلبية المنشورة عبر شبكات التواصل ومستوى القلق السياسي لدى الشباب السعودي: 
جدول)11( مستوى القلق السياسي لدى الشباب السعودي عند تعرضهم ألخبار سلبية.

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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                      االستجابة

األعراض

تحدث 
باستمرار

تحدث 
غالبا

تحدث 
أحيانا

المتوسطال تحدثتحدث نادرا
اإلنحراف 
المعياري

جي
ولو

سي
 الف

لق
الق

تراودني حالة من 
الشعور بالتعب 
واإلرهاق المستمر

4764733729ك
1.751.25

%18.8%25.6%29.2%14.8%11.6%

أحيانًا أشعر بزغللة في 
البصر

7044832924ك
1.571.27

%28.0%17.6%33.2%11.6%9.6%

ينتابني شعور عام 
بالضعف

8153672524ك
1.431.29

%32.4%21.2%26.8%10.0%9.6%

أفقد شهيتي للطعام
13251411412ك

0.891.16
%52.8%20.4%16.4%5.6%4.8%

أضغط كثيرًا على 
أسناني

12645382318ك
1.051.29

%50.4%18.0%15.2%9.2%7.2%

المتوسط اإلجمالي للقلق الفسيولوجي= 6.69

سي
لنف

ق ا
القل

أتوقع حدوث األسوأ 
باستمرار

7745723620ك
1.511.28

%30.8%18.0%28.8%14.4%8.0%

أشعر بعدم الرضا 
عمومًا

4744724245ك
1.981.35

%18.8%17.6%28.8%16.8%18.0%

ينتابني ضعف في 
الذاكرة وصعوبة 

في تذكر األحداث 
واألشخاص 

10239423433ك

1.431.46
%40.8%15.6%16.8%13.6%13.2%

أنام نومًا متقطعًا وغير 
مريح

11056452019ك
1.131.27

%44.0%22.4%18.0%8.0%7.6%

تنابني الكوابيس 
واألحالم المزعجة 

14839252711ك
0.861.23

%59.2%15.6%10.0%10.8%4.4%

المتوسط اإلجمالي للقلق النفسي= 6.89

 د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود
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                      االستجابة

األعراض

تحدث 
باستمرار

تحدث 
غالبا

تحدث 
أحيانا

المتوسطال تحدثتحدث نادرا
اإلنحراف 
المعياري

عي
تما

الج
ق ا

القل

أرتبك حال وجودي مع 
أشخاص آخرين

9448373140ك
1.501.49

%37.6%19.2%14.8%12.4%16.0%

ال أجد جدوى من 
التعبير عن رأيي في 

أي نقاش

10046502727ك
1.341.38

%40.0%18.4%20.0%10.8%10.8%

أشعر بالقلق من 
المستقبل فيما يخص 

أهلي ووطني

4535573677ك
2.261.48

%18.0%14.0%22.8%14.4%30.8%

أصاب بالتوتر من 
متابعة ما يتناقله الناس 

من أخبار

5440674940ك
1.921.36

%21.6%16.0%26.8%19.6%16.0%

أشعر بالخوف من 
التفاعل مع أشخاص 

ال أعرفهم

8750511844ك
1.531.47

%34.8%20.0%20.4%7.2%17.6%

المتوسط اإلجمالي للقلق االجتماعي= 8.55

250جملة من سئلوا
 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 

أن أعراض القلق االجتماعي جاءت أواًل بمتوسط حسابي بلغ )8,55( وفي مقدمتها: "الشعور بالقلق من المستقبل فيما يخص 
أهلي ووطني"، و"أصاب بالتوتر من متابعة ما يتناقله الناس من أخبار". وثانيًا أعراض القلق النفسي)6,89(، المتثمل في: الشعور 
األعراض  مقدمة  بمتوسط)6,69( وفي  الفسيولوجي  القلق  أعراض  وثالثًا  باستمرار".  األسوأ  و"توقع حدوث  الرضا عمومًا"  بعدم 
"الشعور بالتعب واإلرهاق المستمر"، و"عدم الرؤية البصرية بوضوح". وقد جاءت النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة )الغامدي1431( 

التي أشارت إلى تصدر القلق االجتماعي قائمة التأثيرات السلبية لألخبار السياسية.

10 - مدى ثقة الشباب السعودي بأخبار شبكات التواصل االجتماعي؟
جدول رقم )12( ثقة الشباب السعودي بأخبار شبكات التواصل االجتماعي 

                                       االستجابة

األخبار
اإلنحراف المتوسطموافقمحايدغير موافق

المعياري

أثق بالمعلومات واألخبار المنشورة وأعتمد 
عليها وأصدقها

5517322ك
0.13-0.54

%22.0%69.2%8.8%

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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أثق بالمعلومات واألخبار المنشورة، ولكن 
ليس لدرجة االعتماد عليها

14129107ك
0.370.59

%5.6%51.6%42.8%

ال أثق بالمعلومات واألخبار المنشورة نهائيًا
1148848ك

0.26-0.76
%45.6%35.2%19.2%

250جملة من سئلوا

أظهرت النتائج بحسب الجدول السابق أن الشباب السعودي "لديه ثقة بأخبار شبكات التواصل ولكن ليس لدرجة االعتماد 
عليها"، بعد أن حلت العبارة في المرتبة األولى بحسب المتوسط الحسابي)0,37(، وثانيًا "الثقة المطلقة بأخبار الشبكات واالعتماد 
عليها" من قبل الشباب بالمتوسط)0,13(، بينما "عدم الثقة بأخبار الشبكات نهائيًا" حلت في المرتبة األخيرة بمتوسط بلغ)0,37(. 

ثانيًا: العالقات بين متغيرات الدراسة
1. معامل االرتباط بين مقاييس القلق الثالثة 

جدول رقم )13( مقاييس القلق الثالثة

القلق _االجتماعيالقلق_ النفسي  

481.**.548**قيمة بيرسونالقلق_الفسيولوجي

000.000.الداللة

250250العدد

601.**قيمة بيرسونالقلق_النفسي

000.الداللة

250العدد

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
• وجود عالقة طردية متوسطة بين مستويات القلق الثالثة حيث جاءت جميعها بين قيم0.601، 0.481 ، وكانت أعلى معدالت 

االرتباط بين كل من القلق النفسي واالجتماعي، يليها بين القلق الفسيولوجي والنفسي، ثم بين الفسيولوجي واالجتماعي. وثبتت 
جميعها عند مستوى داللة أقل من 0.001 وهو ما يؤكد أن كل شكل من أشكال القلق يرتبط باآلخر صعودًا وهبوطًا.

1. الفروق بين متوسطات درجات الشباب السعودي على مقياس القلق السياسي وفقًا لمدى استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي:

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس القلق السياسي وفقًا لمدى 
جدول رقم )14( استخدامهم مواقع التواصل االجتماعي

 د. سعد بن سعود بن محمد آل سعود
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أنواع 
معدالت التعرضالقلق

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة فالمعياري

مستوى الداللةالحرية

جي
ولو

سي
الف

45.751.71بحدود ساعة في األسبوع

3.731
4

245
 0.006

296.694.74بحدود ساعة في اليوم

8450.304.12بحدود 3 ساعات يوميا

487.134.62بحدود 6 ساعات يوميا

857.874.60أكثر من 6 ساعات في اليوم

2506.694.53المجموع

سي
لنف

ا

46.255.32بحدود ساعة في األسبوع

3.410
4

245
0.010

298.034.50بحدود ساعة في اليوم

845.654.57بحدود 3 ساعات يوميا

486.423.78بحدود 6 ساعات يوميا

858.045.06أكثر من 6 ساعات في اليوم

2506.904.70المجموع

عي
تما

الج
ا

47.004.24بحدود ساعة في األسبوع

1.560
4

245

0.186

غير دالة

298.524.75بحدود ساعة في اليوم

848.085.37بحدود 3 ساعات يوميا

487.653.72بحدود 6 ساعات يوميا

859.615.64أكثر من 6 ساعات في اليوم

2508.555.13المجموع

ي 
اس

سي
 ال

لق
الق

419.009.49بحدود ساعة في األسبوع

3.070
4

245
0.017

2923.2412.80بحدود ساعة في اليوم

8419.0411.98بحدود 3 ساعات يوميا

4821.1910.29بحدود 6 ساعات يوميا

8525.5213.85أكثر من 6 ساعات في اليوم

25022.1412.64المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
• أن القلق الفسيولوجي كان هو األعلى لدى فئة كثيف االستخدام )أكثر من 6 ساعات( بمتوسط بلغ 7.87، تلته فئة )حدود ست 
ساعات( بفروق بسيطة حيث بلغ المتوسط 7.13 وارتفع كال المتوسطين عن المتوسط العام البالغ 6.69، وهو ما يشير إلى أن 

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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القلق الفسيولوجي يتأثر بطول فترة االستخدام وكثافته، وهو أمر يبدو طبيعيًا حيث تتداخل تأثيرات االستخدام الكثيف مثل اإلرهاق 
البدني مع مظاهر القلق الفسيولوجي. وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 0.006

• أن القلق النفسي كان هو األعلى لدى فئة )أكثر من 6 ساعات( بمتوسط بلغ 8.04، تلته فئة ضعيف االستخدام )ساعة يوميًا( 
بمتوسط بلغ 8.03، وارتفع كال المتوسطين عن المتوسط العام البالغ 6.90 وهو ما يشير إلى أن القلق النفسي يتكون لدى كثيف 

االستخدام لكثرة تعرضه لألخبار السلبية وهو أمر يؤكد أن حالة التماهي مع التعرض لمثل هذه األخبار واالعتياد عليها غير 
متحقق، حيث كثرة التعرض تزيد من القلق، كذلك فإن من يتعرض لمدد بسيطة غالبا ما تكون استخداماته ذات طابع وظيفي، 

وبالتالي فهو يستخدم وسائل التواصل االجتماعي ألغراض محددة منها متابعة المستجدات، وبالتالي فإن األخبار السلبية قد تكسبه 
حالة من القلق النفسي على الرغم من أنه ال يستمر في التحقق أو المتابعة لهذه األخبار، ولكن ألن طبيعة المضامين الخبرية 

األكثر انتشارا هي مضامين سلبية فإنها تحوز على نسبة كبيرة من المواد التي يتعرض لها خالل المدة البسيطة التي يستعرض 
فيها األخبار وبالتالي تكسبه حالة من القلق النفسي. وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 

0.010

•  لم تكن الفروق ذات داللة إحصائية في مستويات القلق االجتماعي. وهو ما يشير إلى أن مستويات القلق االجتماعي ذات طابع 
معياري تراكمي أكثر من كونها تتأثر لحظيًا بالمضامين السلبية. 

•  ثبت على مقياس القلق العام السياسي أن الفئات كثيفة التعرض هي أعلى الفئات قلقًا في العموم بمتوسط بلغ 13.85 وكانت 
العالقة دالة عند مستوى 0.017

 LSD بطريقــة أقــل فــرق معنــوي Post Hoc Tests ولمعرفــة منشــأ الفــروق بيــن المجموعــات تــم تطبيــق االختبــارات البعديــة 
تبيــن مــا يلــي: 

بالنسبة للقلق الفسيولوجي: 
- هنــاك اختــالف بيــن الشــباب الســعودي الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي )بحــدود 3 ســاعات يوميــا(، والذيــن يتابعونهــا 
)بحــدود 6 ســاعات يوميــا(، بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 1,82 وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05 لصالــح األكثــر اســتخدامًا.
- هنــاك اختــالف بيــن الشــباب الســعودي المســتخدم لمواقــع التواصــل االجتماعــي )بحــدود 3 ســاعات يوميــا(، ومــن يتابــع منهــم )أكثــر مــن 

6 ســاعات في اليوم(، بفرق بين المتوســطين الحســابيين بلغ 2,57 وهو فرق دال عند مســتوى 0,001 لصالح األكثر اســتخدامًا.

بالنسبة للقلق النفسي: 
- هنــاك اختــالف بيــن الشــباب الســعودي الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي )بحــدود ســاعة فــي اليــوم(، والذيــن يتابعونهــا 
)بحــدود 3 ســاعات يوميــا(، بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 2,37 وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,05 لصالــح األكثــر اســتخدامًا.

- هنــاك اختــالف بيــن الشــباب الســعودي  المســتخدم لمواقــع التواصــل االجتماعــي )بحــدود 3 ســاعات يوميــا(، ومــن يتابعونهــا )أكثــر مــن 
6 ســاعات فــي اليــوم(، بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 2,38 وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,001 لصالــح األكثــر اســتخدامًا.
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بالنسبة لمجمل المقاييس المكونة للقلق السياسي: 
- هنــاك اختــالف بيــن الشــباب الســعودي  الذيــن يســتخدمون مواقــع التواصــل االجتماعــي )بحــدود 3 ســاعات يوميــا(، والذيــن يتابعونهــا 
)أكثــر مــن 6 ســاعات فــي اليــوم(، بفــرق بيــن المتوســطين الحســابيين بلــغ 6,48 وهــو فــرق دال عنــد مســتوى 0,001 لصالــح األكثــر 

استخدامًا.

جدول رقم )15( يوضح عالقة اتجاهات االستخدام بمستوى القلق لدى عينة الدراسة

اتجاهات االستخدامأنواع القلق
المتوسط العدد

الحسابي
االنحراف 
درجة قيمة فالمعياري

مستوى الداللةالحرية

1195.994.16اتجاه إيجابيالفسيولوجي

5.803

2

2470.003
1257.124.69اتجاه متوازن

611.675.01اتجاه سلبي

2506.694.53المجموع

1195.444.06اتجاه إيجابيالنفسي

13.948

2

2470.000
1258.064.83اتجاه متوازن

611.674.63اتجاه سلبي

2506.904.70المجموع

1197.014.66اتجاه إيجابياالجتماعي

14.776 

2

2470.000
1259.715.07اتجاه متوازن

615.004.90اتجاه سلبي

2508.555.13المجموع

القلق 
السياسي

11918.4410.95اتجاه إيجابي
14.391

2

2470.000
12524.8912.88اتجاه متوازن

638.3313.35اتجاه سلبي

25022.1412.64المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
أن أصحاب االتجاهات السلبية في استخدام شبكات التواصل االجتماعي كانت أعلى الفئات قلقًا على كافة المستويات وبفروق 
كبيرة عن أقرب فئة، وهي نتيجة طبيعية لكنها تؤكد أن اتجاه الفرد نحو سلبية الوسيلة واستخداماتها ككل يجعله أكثر تقباًل وتهيئة لحدوث 
القلق حتى قبل االستخدام، بل وأحيانًا ما يسعى للتأكد من أن وجهة نظره تجاه سلبية المضمون صحيحة بأن يشعر فعاًل بالقلق تجاه 
كل ما يتعرض له. بينما جاءت فئات االستخدام المتوازن أعلى في جميع الفئات من المتوسط العام، وهو ما يدل على أن أصحاب 
االتجاه المتوازن في استخدام شبكات التواصل االجتماعي يميلون أكثر نحو القلق بجميع فئاته، وهو ما يؤكد فغرضية الدراسة األصيلة، 

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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حيث االستخدام الطبيعي والمتوازن ال يؤدي إلى وجود معدالت قلق طبيعية وعادية كما هو مفترض بل يتخطاها لحدود قلق أعلى من 
الطبيعي، مما يؤكد أن القلق يتحقق حتى مع االتجاهات المتوازنة. 

ولمعرفــة منشــأ الفــروق بيــن المجموعــات تــم تطبيــق االختبــارات البعديــة Post Hoc Tests بطريقــة أقــل فــرق معنــوي LSD تبيــن 
مــا يلــي: 

• على مستوى القلق الفسيولوجي كانت الفروق دالة بين الفئات الثالث. 
• على مستوى القلق النفسي كانت الفروق دالة بين فئة إيجابي وكل من سلبي )2.61( ومتوازن )6.22(

• على مستوى القلق االجتماعي كان بين جميع الفئات. 
• على مستوى مقياس القلق العام  السياسي كان بين جميع الفئات. 

1. الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين من الشباب السعودي على مقياس القلق السياسي وفقًا للنوع:
جدول)16( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس القلق السياسي وفقًا للنوع 

اتجاهات االستخدامأنواع القلق
المتوسط العدد

الحسابي
االنحراف 
مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة تالمعياري

1376.734.66ذكرالفسيولوجي
0.146248

0.885

غير دالة 1136.654.40أنثى

1377.054.72ذكرالنفسي
0.574

2480.567

غير دالة 1136.714.69أنثى

1378.495.06ذكراالجتماعي
0.212

2480.831

غير دالة 1138.635.24أنثى

القلق 
السياسي

13722.2712.41ذكر
0.179

2480.858

غير دالة 11321.9812.96أنثى

توصلت نتائج تطبيق اختبار "ت" بحسب بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الشباب السعودي 
على مقياس القلق السياسي وفقًا للنوع، حيث بلغت قيمة "ت" )0,072( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )0,05(. أي 

التوجد فروق بين الذكور واإلناث في استخدام الشبكات، وبذلك تتساوى قيم القلق السياسي لديهما.

2. الفروق بين متوسطات درجات الشباب موضع الدراسة على مقياس القلق السياسي وفقًا للمستوى التعليمي:
جــدول رقــم )17( نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن األحــادى لداللــة الفــروق بيــن متوســطات درجــات الشــباب الســعودي علــى مقيــاس القلــق 

السياســي وفقــًا للمســتوى التعليمــي 
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أنواع 
العمرالقلق

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة فالمعياري

مستوى الداللةالحرية

جي
ولو

سي
الف

من 18 إلى أقل من 23 
686.744.35سنة

4.377
3

246
0.005

من 23 إلى أقل من 28 
687.635.10سنة

من 28 إلى أقل من 35 
497.474.16سنة

655.083.60من 35 سنة فأكثر

2506.694.53المجموع

سي
لنف

ا

من 18 إلى أقل من 23 
686.434.60سنة

1.638
3

246
0.181

من 23 إلى أقل من 28 
687.474.71سنة

من 28 إلى أقل من 35 
497.734.77سنة

656.154.66من 35 سنة فأكثر

2506.904.70المجموع

عي
تما

الج
ا

من 18 إلى أقل من 23 
688.165.12سنة

2.386
3

246
0.070

من 23 إلى أقل من 28 
689.825.39سنة

من 28 إلى أقل من 35 
498.655.03سنة

657.554.78من 35 سنة فأكثر

2508.555.13المجموع

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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أنواع 
العمرالقلق

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة فالمعياري

مستوى الداللةالحرية

سي
سيا

 ال
لق

الق

من 18 إلى أقل من 23 
6821.3212.38سنة

3.103
3

246
0.027

من 23 إلى أقل من 28 
6824.9313.72سنة

من 28 إلى أقل من 35 
4923.8612.05سنة

6525.5213.85من 35 سنة فأكثر

25022.1412.64المجموع

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
جاءت معدالت القلق الفسيولوجي عالية لدى فئة 23: 28 سنة بمتوسط بلغ 7.63، تلتها فئة 28: 35 سنة بمتوسط بلغ 7.47 
ثم فئة 18: 23 بفارق عال وبمتوسط بلغ 6.74 وارتفعت جميعها فوق المتوسط العام البالغ 6.69 وهو ما يشير إلى أن نسب القلق 
الفسيولوجي تزداد لدى الفئات متوسطة العمر نزوال للفئات األقل وقد يعزى هذا إلى كون هذه الفئات هي األعلى استخدامًا وكثافة في 

التعرض. وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائيًا حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 0.005 

وجاءت معدالت القلق العام السياسي عالية لدى فئة 23:28 سنة تلتها فئة أكثر من 35 ثم فئة 28:35 وارتفعت جميعها فوق 
المتوسط العام، وهو ما يشير إلى زيادة متوسطات القلق لدى الفئات المتوسطة واألكبر عمرًا مقارنة بالفئات األصغر عمرًا وقد كانت 

الفروق ذات داللة إحصائيًا حيث ثبتت العالقة عند مستوى داللة 0.027

ولمعرفة منشأ الفروق بين المجموعات تم تطبيق االختبارات البعدية Post Hoc Tests بطريقة أقل فرق معنوي LSDتبين ما 
يلي: 

• على مستوى القلق الفسيولوجي كانت الفروق دالة بين فئة أكثر من 35 وجميع الفئات. 
• على مستوى مقياس القلق العام كان بين فئة أكثر من 35 وبقية الفئات عدا فئة 18: 23. 

3. الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين من الشباب السعودي على مقياس القلق السياسي وفقًا للتخصص العلمي:
جدول)18( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس القلق السياسي وفقًا للتخصص العلمي

أنواع القلق
العدد التخصص

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مستوى الداللةدرجة الحريةقيمة ت

896.894.21نظريالفسيولوجي
0.5062480.613

1616.584.71عملي
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897.264.62نظريالنفسي
0.9062480.366

1616.704.74عملي

898.905.01نظرياالجتماعي
0.7942480.428

1618.365.21عملي

القلق 
السياسي

8923.412.21نظري
0.8412480.401

16121.6412.88عملي

أظهرت نتائج تطبيق اختبار "ت" عدم وجود فروق بين متوسطات درجات المبحوثين من الشباب السعودي على مقياس القلق 
السياسي وفقًا للتخصص العلمي وهو ما يعني معيارية القلق بمستوياته المختلفة بغض النظر عن التخصص العلمي.

العالقة بين معدالت الثقة والمصداقية وبين القلق لدى الشباب السعودي
جدول رقم )19( العالقة بين معدالت الثقة والمصداقية وبين القلق

أنواع القلق
أثق بالمعلومات واألخبار المنشورة

وأعتمد عليها وأصدقها

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة فالمعياري

الحرية
مستوى 
الداللة

555.294.07غير موافقالفسيولوجي

9.593
2

247
0.000

1736.704.35محايد

2210.145.36موافق

2506.694.53المجموع

555.824.75غير موافقالنفسي

11.438
2

247 
0.000

1736.704.49محايد

2211.144.04موافق

2506.904.70المجموع

557.805.26غير موافقاالجتماعي

4.779
2

247
0.009

1738.405.01محايد

2211.644.88موافق

2508.555.13المجموع

القلق 
السياسي

5518.9112.73غير موافق

10612
2

247
0.000

17321.8012.06محايد

2232.9111.67موافق

25022.1412.64المجموع

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يلي: 
أن معدالت القلق تتراتب تصاعديًا مع معدالت الثقة والمصداقية في جميع الفئات، وهي نتيجة هامة للغاية، حيث تؤكد أن 
ارتفاع الثقة والمصداقية يجعل الفرد ذي عقلية قابلة لتصديق كل األخبار الواردة مهما كانت سلبيتها، األمر الذي يعزز من القلق 
بمظاهره المختلفة، بينما لم يثبت على مستوى عبارات الثقة المتوسطة أو عدم الثقة وجود فروق معنوية تتعلق بالقلق من حيث 
النوع أو الكثافة، وهو ما يؤكد أن القلق السياسي ال يأتي من التعرض لألخبار السلبية باألساس ولكنه يأتي من تصديق المستخدم 
لهذه األخبار وعدم وجود عقلية ناقدة أو متشككة في صحة هذه األخبار. وقد كانت الفروق ذات داللة إحصائية على مستوى جميع 

الفئات. 

ولمعرفة منشأ الفروق بين المجموعات تم تطبيق االختبارات البعدية Post Hoc Tests بطريقة أقل فرق معنوي LSD تبين ما 
يلي: 

• على مستوى القلق الفسيولوجي كانت الفروق دالة بين جميع الفئات. 
• على مستوى القلق النفسي كانت الفروق دالة بين موافق )عال الثقة( والفئتين األخريين

• على مستوى القلق االجتماعي كانت الفروق دالة بين موافق )عال الثقة( والفئتين األخريين
• على مستوى مقياس القلق العام السياسي كانت الفروق دالة بين موافق )عال الثقة( والفئتين األخريين. 

أبرز النتائج

أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدالت استخدام الشباب السعودي لشبكات التواصل االجتماعي بمعدل 6 ساعات فأكثر   -
يوميًا بنسبة بلغت )53,2%(.

كما تصدر "اإلنترنت" باستخداماته المتعددة قائمة ترتيب اهتمام الشباب السعودي بوسائل االتصال بنسبة)%32,3(، يليه   -
"الصحافة اإللكترونية")%23,5(، كما تبين أن منصات اإلعالم الجديد بكافة أشكالها تفوقت بفروق كبيرة على الوسائل 

االتصالية التقليدية.
وتصدر "تويتر" قائمة ترتيب شبكات التواصل االجتماعي التي تحظى باهتمام الشباب السعودي بنسبة )%32,3(، يليه   -

"يوتيوب")25,2%(. 
وفيما يتعلق بالجهات والفئات المجتمعية التي حظيت باهتمام الشباب السعودي عبر شبكات التواصل حلت "المواقع االخبارية"   -

أواًل بنسبة)%14,9(، وثانيًا "األصدقاء واألقارب" )%14,5( ثم "مسؤولو الدولة والسياسيون")%10,9(، فـــ"مواقع الجهات 
الحكومية ومتحدثوها.  

كشفت نتائج الدراسة أن "الوصول إلى األخبار السياسية بشكل أسرع" جاء في مقدمة أسباب استخدام الشباب السعودي   -
لشبكات التواصل، يليه "الترفيه والتسلية" ثم "لزيادة االهتمام بالقرارات واألحداث السياسية" بعد ذلك "الكشف عن حقيقة اآلخرين 

من خالل ما ينشرونه"، ثم "الوالء واالنتماء الوطني".
واتضح من النتائج أن "نشر أخبار الكوارث الطبيعية"، و"الحوادث والجرائم"، و"قضايا العنف األسري" إضافة إلى "توتر   -

العالقة مع أشخاص من دول أخرى" جاءت في مقدمة ترتيب األخبار السلبية المنشورة عبر شبكات التواصل من وجهة نظر 
الشباب السعودي. بينما األخبار األقل سلبية بالنسبة لهم هي:  "التعدي على الحقوق الفكرية"، "األخبار المحتوية على الكذب 

والتزوير"، "الشائعات"، "معلومات غير أخالقية".  
كشفت النتائج أن نسبة كبرى من عينة الدراسة ترى أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يحمل إيجابيات أكثر من السلبيات   -

التي لم تتجاوز )%2,4( فقط من وجة نظرهم.   
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وعن الوسائل والشبكات االتصالية التي تنشر أخبارًا سلبية أكثر من غيرها عبر اإلنترنت بحسب نتائج عينة الدراسة، فقد   -
تصدرتها "شبكات التواصل االجتماعي" بنسبة )%62(، يليها "الصحف اإللكترونية" )%20,4(، ثم الصحف المطبوعة 

بنسخها اإللكترونية، فالقنوات التلفزيونية عبر حساباتها على اإلنترنت.
كما بّينت نتائج عالقة مستوى التعرض لألخبار السلبية المنشورة عبر الشبكات بمجمل األعراض المؤدية إلى القلق السياسي   -

بين الشباب السعودي، أن أعراض القلق االجتماعي جاءت أواًل بمتوسط حسابي بلغ )8,55( وفي مقدمتها "الشعور بالقلق 
من المستقبل فيما يخص أهلي ووطني"، و"اإلصابة بالتوتر من متابعة ما يتناقله الناس من أخبار". وثانيًا أعراض القلق 

النفسي)6,89( المتثمل في "الشعور بعدم الرضا عمومًا" و"توقع حدوث األسوأ باستمرار". وثالثًا أعراض القلق الفسيولوجي 
بمتوسط بلغ)6,69(.

وكشفت النتائج عن "ثقة الشباب السعودي بأخبار الشبكات ولكن ليس لدرجة االعتماد عليها"، بعد أن جاءت أواًل بحسب   -
المتوسط الحسابي)0,37(، وثانيًا "ثقة الشباب المطلقة بأخبار الشبكات واالعتماد عليها" بالمتوسط)0,13(، بينما "عدم الثقة 

باخبار الشبكات نهائيًا" حلت في المرتبة األخيرة بمتوسط بلغ)0,37(.
-  أشارت نتائج تطبيق اختبار "ت" إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات الشباب السعودي على مقياس القلق السياسي 

وفقًا للنوع )الذكور، اإلناث(.
وتوصلت نتائج تطبيق اختبار "تحليل التباين األحادي" إلى وجود فروق بين متوسطات درجات الشباب السعودي على مقياس   -

القلق السياسي وفقًا للعمر. 
وتبين من مقياس القلق السياسي أنه كلما زاد معدل متابعة الشباب السعودي لألخبار بواسطة مواقع التواصل االجتماعي كل   -

مازاد القلق السياسي لديهم. 
تبين أيضَا أن االتجاه نحو االستخدام السلبي لوسائل التواصل االجتماعي يزيد من مستويات القلق كذلك االتجاه المتوازن   -

لالستخدام. 
تأكد كذلك وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة بين مستويات القلق الثالثة الفسيولوجي والنفسي واالجتماعي  -

وأظهرت النتائج بوضوح أن منشأ القلق السياسي اليكمن في مجرد التعرض لألخبار السلبية بل في تصديقها، حيث أكثر   -
المستخدمين تصديقًا وثقة في وسائل التواصل االجتماعي كمصادر إخبارية هم الفئات األكثر قلقًا. 

التوصيات

إجراء المزيد من الدراسات العلمية بهدف رصد األخبار والمعلومات السياسية السلبية المنشورة عبر شبكات التواصل   -
االجتماعي ومعرفة مختلف تأثيراتها السلبية على المجتمع السيما الشباب منهم، وكيفية مواجهتها

بما أن شبكات التواصل أصبحت ساحة صراع ومواجهة بين مختلف المستويات التعليمية والتيارات الفكرية واالجندات السياسية   -
الداخلية والخارجية مما اضعف مصداقيتها، فالبد من تحري الدقة عند إجراء األبحاث سواء فيما يتعلق باختيار عينة جمهور 

هذه الشبكات أو تحليل محتواها. 
إجراء دراسات للتعرف على تأثير محتوى هذه الشبكات والمواقع االتصالية على مستوى القلق السياسي لدى القائم باالتصال   -

في وسائل اإلعالم السعودية
وأيضًا إجراء دراسات للتعرف على القلق السياسي لدى شرائح اجتماعية عدة في المجتمع السعودي  -

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للشباب عن طريق أخصائيين وبرامج متخصصة، ونشر الوعي في الجوانب ذات العالقة   -
بالصحة النفسية والقلق وأنماط مواجهتها، من خالل الندوات ومختلف الوسائل اإلعالمية والشبكات االتصالية.

األخبار السلبية عىل شبكات التواصل االجتامعي وعالقتها مبستوى القلق السيايس لدى الشباب السعودي
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عبير مجّلي أبو دّية
باحثة دكتوراه إعالم/ الجامعة اللبنانية – بيروت 

الُملّخص
هدف البحث إلى مسح وجهات نظر الصحفيين األردنيين، من العاملين في المواقع االلكترونية اإلخبارية المحلّية، حول تغطية 
تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب، إلى جانب التعّرف على أهم التحديات التي تواجه هذه التغطية من وجهة نظرهم. ولتحقيق هذا 
الهدف، اعتمد البحث على المنهج الوصفي، القائم على أسلوب المسح اإلعالمي باستخدام أداة )االستبانة(، التي تم توزيعها على عينة 
بلغت )124( مفردة، تم اختيارها وفق أسلوب العينة الُمتكاثرة أو الُمتضاعفة )عينة كرة الثلج(.  وتوّصل البحث إلى عدٍد من النتائج، 

من أبرزها:
1. جاء التقييم العام لغالبية المبحوثين من الصحفيين األردنيين لتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا  اإلرهاب، بأنها تغطية 

ُمضللة بنسبة )%41.9(، وُمبالغ فيها بنسبة )%35.5(، وسطحية بنسبة 29.0(%(. 
2. جاءت درجة رضا المبحوثين عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب متوسطة؛ إذ أبدى ما نسبته )51.6%( 
منهم، عدم رضاهم عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؛ لعدم التزامها من وجهة نظرهم بأخالقيات النشر 

اإلعالمي، فيما أبدى )%37.1( منهم رضاهم عن هذه التغطية بسبب فوريتها.
3. يتمّثل التحدي األكبر الذي يواجه تغطية قضايا اإلرهاب عبر تطبيقات اإلعالم الجديد من وجهة نظر ما نسبته )%59.70( 

من المبحوثين، بتوظيف هذه التطبيقات من قبل الجماعات اإلرهابية نفسها.

الكلمات الدالة: [ تطبيقات اإلعالم الجديد، اإلرهاب، الصحفيين األردنيين، المواقع االلكترونية اإلخبارية].

ُمقّدمة
تعدّدت وسائل االتصال وتطّورت في السنوات األخيرة؛ بفـضل التقـّدم العلمي والثورة التكنولوجية التي شهدها القرن العشرون، ولعل 
من أبرز هذه الوسائل، تطبيقات اإلعالم الجديد، تلك الوسائط الرقمية التفاعلية، األخذة بالتنّوع والنمو والتداخل، السيما وأنها تربط بين 
تقنيات االنترنت وتقنيات الحاسوب والهاتف الذكي؛ مما ُيمكنها من تخزين المعلومات بأشكال متنوعة، تتضمن النصوص، والصور 

الساكنة، والرسوم المتحركة، واألصوات، ثم عرض هذه المعلومات وتبادلها بطريقة تفاعلية، مع إمكانية تعديلها من قبل الُمستخدم. 

انطالقًا من فاعليتها االجتماعية وانتشارها الواسع، أصبحت تطبيقات اإلعالم الجديد ُتمارس دورًا جوهريًا في إثارة اهتمام الجمهور 
بالقضايا واألحداث الُمستجّدة؛ السيما وأّنها باتت ُتعّد مصدرًا رئيسًا للمعلومات، يلجأ إليه الجمهور الستقاء معلوماتهم عن كافة القضايا 
المطروحة، خاصة في أوقات الصراعات والحروب واألزمات الُمختلفة، حيث تزداد درجة اعتماد الجمهور على هذه الوسائل، في ظل 
ُندرة المعلومات؛ بهدف إيجاد تفسيرات ُمالئمة لألحداث، إذ غالبًا ال يستطيع الفرد تكوين موقف ُمعّين أو تبّني فكرة ُمعّينة، إال من خالل 
المعلومات والبيانات التي يتحّصل عليها، وهو ما يؤكد على ُقدرة تطبيقات اإلعالم الجديد بصورها وأشكالها المتنّوعة، على إحداث 

تغييرات في المفاهيم والُممارسات الفردية والُمجتمعية. 

 ونظرًا لما تتسم به حوادث اإلرهاب، من اضطراب في المعايير والقيم السائدة، وفي ظل اتساع نطاق التأثيرات والتداعيات الُمتالحقة 
لها، ونقص المعلومات المتوافرة عنها، تبرز أهمية تطبيقات اإلعالم الجديد، كمصدر رئيس للحصول على المعرفة والمعلومات، التي 
تصاحب هذه األحداث، بوصفها أحداثًا ذات قيمة إخبارية كبيرة؛ لما تنطوي عليه من قدر ُمتزايد، من الصراع والفوضى وعدم االستقرار؛ 

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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لذا ُيمكن القول أن تطبيقات اإلعالم الجديد، غدت اليوم منصة إخبارية سريعة وتفاعلية، يتهافت عليها الجمهور لُمتابعة كل ما يدور 
من حوله، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا اإلرهاب، السيما وأن هذه التطبيقات، تُتيح المعلومات بأشكال متنوعة، كالنصوص، والصور، 
والمقاطع الفيلمية )الفيديوهات( الُمباشرة والُمسّجلة، فضاًل عن ما تمتلكه من هامش حرية كبير في النشر، وسرعة في نقل األحداث، 
كل هذه الُمميزات وغيرها، خلقت من تطبيقات اإلعالم الجديد، ُمنافسًا قويًا لوسائل اإلعالم التقليدية، التي باتت تخسر نسبة غير قليلة 

من جمهورها. 

في الوقت الراهن، بات اإلرهاب ُيشّكل تحديًا كبيرًا لُمختلف دول العالم السيما العربية منها، التي تتعرض منذ بضعة سنوات، إلى 
حاالت فوضى عارمة وعدم استقرار بفعل العمليات اإلرهابية، ولعل مما زاد األمر تعقيدًا، هو تحول وسائل اإلعالم الجديد إلى وسائل 
دعائية للُمنظمات اإلرهابية، التي وجدت في هذه الوسائل ضالتها في تحقيق العديد من أهدافها، ُمتمّثلة بنشر آرائها وُمعتقداتها إلى أكبر 
عدد من جماهيرها الُمستهدفة، أو إثارة الرعب والفزع بين الناس، من خالل ما تبّثه من صور ومقاطع فليمية )فيديوهات(، باإلضافة إلى 
تحقيق التواصل بين أعضائها بعيدًا عن الرقابة األمنية، األمر الذي دفع بعض الدول إلى فرض الرقابة على المحتوى، الذي يتم تداوله 

عبر شبكة االنترنت بشكل عام، وشبكات التواصل االجتماعي على وجه التحديد.

تأسيسًا على ما تقّدم، يهتم البحث بمسح وجهات نظر عينة من الصحفيين األردنيين، إزاء ما يتم نشره وتداوله عبر تطبيقات 
بالتضليل  ُمستمّرة  اتهامات  تواجه  التطبيقات،  يتعّلق بقضايا وموضوعات اإلرهاب بوجه عام؛ السيما وأن هذه  فيما  الجديد،  اإلعالم 

والتزييف اإلعالمي. 

إشكالية البحث  أواًل: 
التي غدت مصدرًا جديدًا  الجديد،  اإلعالم  تطبيقات  انتشار  وتزايد  الماضية،  القليلة  السنوات  في  اإلرهاب  تفشي ظاهرة  مع 

للمعلومات، بات لزامًا مسح وجهات نظر الجمهور إزاء تغطية هذه التطبيقات لموضوعات وقضايا اإلرهاب.
وعليه، تتحدد مشكلة البحث بمحاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي: ما وجهة نظر الصحفيين األردنيين العاملين في المواقع 

االلكترونية اإلخبارية المحلّية إزاء تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؟ 

أهمية البحث  ثانيًا: 
يستمّد البحث أهميته من االعتبارات اآلتية:

أهمية الموضوع الذي يتصدى له بالدراسة والتحليل، ُمتمّثاًل بظاهرة انتشار اإلرهاب في السنوات األخيرة، وانعكاسات هذه   .1
ثارة الرعب والذعر بين الناس. الظاهرة، على أمن وسالمة واستقرار الُمجتمعات؛ بما ُيخّلفه اإلرهاب من دمار وخراب واإ

2. أنه ُيعالج موضوعًا حديثًا، ُمرتبطًا بتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد على تعددها واختالف أنوعها، لقضايا وموضوعات 
اإلرهاب الُمختلفة.

3. اهتمام البحث بمسح وجهات نظر الصحفيين األردنيين نحو الموضوع المبحوث، باعتبارهم من أكثر فئات الُمجتمع اهتمامًا 
لتطبيقات  النشط  باستخدامهم  تمّيزهم  إلى  بقضايا اإلرهاب والُمستجدات اإلعالمية والسياسية على حد سواء، باإلضافة 
اإلعالم الجديد؛ وذلك بحكم تخصصهم المهني في مجال اإلعالم، الذي بات يعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية 

الحديثة.
بالتعريف بمزايا وسلبيات االعتماد على تطبيقات اإلعالم الجديد،  المكتبة العربية، فيما يختص  4. إسهام البحث في إثراء 
للحصول على المعلومات الُمتعّلقة بقضايا اإلرهاب، السيما في ظل ندرة الدراسات اإلعالمية العربية، التي تناولت تغطية 

قضايا اإلرهاب على شبكة اإلنترنت عمومًا.

عبري مجّل أبو ديّة
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أهداف البحث  ثالثًا: 
يسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

)1( التعّرف على عادات وأنماط استخدام الصحفيين األردنيين لتطبيقات اإلعالم الجديد.
)2( التعّرف على أسباب استخدام الصحفيين األردنيين لتطبيقات اإلعالم الجديد.

)3( معرفة تقييم الصحفيين األردنيين لتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب.
)4( التعّرف على درجة رضا الصحفيين األردنيين عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب. 

الصحفيين  نظر  من وجهة  الجديد  اإلعالم  تطبيقات  عبر  اإلرهاب  قضايا  تغطية  تواجه  التي  التحديات  على  التعّرف   )5(
األردنيين.

لتطبيقات اإلعالم  التعّرف على وجهات نظر الصحفيين األردنيين حول مفهوم اإلرهاب وأسبابه من واقع استخدامهم   )6(
الجديد.

تساؤالت البحث  رابعًا: 
يسعى البحث لإلجابة عن التساؤالت البحثية اآلتية: 

1. ما عادات وأنماط استخدام الصحفيين األردنيين لتطبيقات اإلعالم الجديد؟ 
2. ما أسباب استخدام الصحفيين األردنيين لتطبيقات اإلعالم الجديد؟

3. ما تقييم الصحفيين األردنيين لتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؟
4. ما درجة رضا الصحفيين األردنيين عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؟

5. ما التحديات التي تواجه تغطية قضايا اإلرهاب عبر تطبيقات اإلعالم الجديد من وجهة نظر الصحفيين األردنيين ؟
6. ما وجهات نظر الصحفيين األردنيين حول مفهوم اإلرهاب وأسبابه من واقع استخدامهم لتطبيقات اإلعالم الجديد؟

فروض البحث  خامسًا: 
يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )a<0.05( بين وجهات نظر المبحوثين حول  الفرضية األولى: 

مفهوم اإلرهاب ُتعزى لُمتغيري النوع االجتماعي والعمر.
يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )a>0.05( بين وجهات نظر المبحوثين حول  الفرضية الثانية: 

أسباب اإلرهاب ُتعزى للمستوى التعليمي وعدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي.

مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية سادسًا: 
الصحفيين األردنيين: تتحدد إجرائيًا بالصحفيين األردنيين المزاولين لمهنة الصحافة، في المواقع االلكترونية اإلخبارية   - 1

المحلّية. 
التغطية اإلعالمية: ُيشير مفهوم التغطية اإلعالمية إلى العملية التي يقوم بها الصحفي أو اإلعالمي؛ للحصول على   - 2
المعلومات، عن التطورات والتفاصيل الُمتعّلقة بالجوانب الُمختلفة لألحداث والوقائع والتصريحات، كما يشتمل المفهوم 
لحدث  والتفاصيل  البيانات  الحصول على  ُمناسب، من خالل  بأسلوب  وتحريرها  اإلعالمية  المادة  تقويم  أيضًا على 
ُمعّين والمعلومات الُمتعّلقة به، واإلحاطة بأسبابه ومكان وقوعه، وأسماء الُمشتركين فيه، وكيف وقع، وغير ذلك من 
المعلومات، التي تجعل الحدث مالكًا للمقومات والعناصر، التي تجعله صالحًا للعرض. )الحتو، 2012 ص.22(. 
بموضوعات وقضايا  العالقة  ذات  والمعلومات،  األفكار  مجموعة  وُتعّرف التغطية اإلعالمية إجرائيًا، على أنها: 
اإلرهاب، التي يتم نشرها وتداولها عبر تطبيقات اإلعالم الجديد، سواء كان ذلك النشر من خالل النصوص، أو الصور، 

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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أو الرسوم الُمتحركة أو الثابتة، أو المقاطع الفيلمية )الفيديوهات( الُمباشرة أو الُمسجلة، أو بمزيج من كل هذه العناصر 
أو بعضها، مما ُيسهم في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو اإلرهاب، إما سلبًا أو إيجابًا.

اإلعالم الجديد: "مجموعة تكنولوجيات االتصال، التي توّلدت من التزاوج بين الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم،   - 3
الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والصوت والفيديو". )هتيمي، 2015، ص.60(.

تطبيقات اإلعالم الجديد: ُتعّرف إجرائيًا بأنها: مجموعة تطبيقات على الحاسوب، ُيمكنها تخزين المعلومات بأشكال   - 4
ُمتعددة، تتضمن النصوص، واألصوات، والرسومات والصور الثابتة والمتحركة، ومن ثم عرض هذه المعلومات بطريقة 
تفاعلية وفقًا لمسارات يتحكم فيها الُمستخدم. )اجنوال، 2004، ص.20-19(. وُتحدد تطبيقات اإلعالم الجديد إجرائيا 
االجتماعي:  التواصل  شبكات  منصات  والمحلية(،  والعربية  )العالمية  اإلخبارية  االلكترونية  المواقع  اآلتية:  بالوسائط 
الهواتف  اإلعالم عبر  بوست(، خدمات  الجزيرة، هاف  )مدونات  االلكترونية:  المدونات  يوتيوب(،  تويتر،  )فيسبوك، 

الذكية واألجهزة اللوحية: )الواتس أب، فايبر(.

اإلرهاب: هو "أعمال العنف التي ُتهدد األرواح البشرية البريئة بالخطر، أو يقضي عليها، أو ُيهدد بالخطر حرياتها   - 5
األساسية، ويؤثر في غير دولة واحدة، ويهدف بوصفه وسيلة من وسائل الضغط، ِإلى تحقيق غاية ُمحددة سياسية أو 
أيديولوجية أساسًا". )الموسوعة العربية، 2002، ص.960(. كما ُيقصد باإلرهاب: "أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو 
جماعة أو دولة؛ بغية تحقيق أهداف ال ُتجيزها القوانين المحلية أو الدولية". )العاني، 2013، ص.5(. وُيعّرف اإلرهاب 
إجرائيًا، بأنه: أي عنف ُيمارسه أفراد أو جماعات، ضد أفرادًا أو جماعات أو دولة، لغرض ترويعهم سياسيًا أو اجتماعيًا 

أو اقتصاديًا؛ بقصد تحقيق أهداف وغايات ُمعّينة.

حدود البحث سابعًا: 
تتلخص حدود البحث فيما يأتي:

الحدود الموضوعية: التزم البحث بمسح وقياس وجهات نظر المبحوثين، نحو تغطية تطبيقات اإلعالم لقضايا وموضوعات   -
اإلرهاب. 

الحدود البشرية: اقُتِصر البحث على الصحفيين األردنيين المزاولين لمهنة الصحافة، من العاملين في المواقع االلكترونية   -
اإلخبارية المحلّية زمن إعداد البحث.

الحدود المكانية: جميع المواقع االلكترونية اإلخبارية األردنية العاملة على شبكة االنترنت.   - 
الحدود الزمانية: تم تطبيق أداة البحث )االستبانة(، خالل الفترة الزمنية الُممتدة من 1 كانون األول / ديسمبر 2017   -

وحتى 15 كانون األول / ديسمبر 2017.

األدب النظري والدراسات السابقة

أواًل: نظرية فجوة المعرفة
تقوم هذه النظرية على فكرة تباين المعرفة لدى األفراد والجماعات، واثر التعّرض لوسائل اإلعالم في زيادة هذا التباين، أو 
حتى خلق هذا النوع من التباين )إسماعيل، 2003، ص.283(؛ لذا تعتمد النظرية على فرضية أساسية مفادها: أن تدّفق المعلومات 
من وسائل اإلعالم داخل النظام االجتماعي، يؤدي إلى جعل فئات الجمهور ذوي المستوى االقتصادي االجتماعي الُمرتفع، يكتسبون 
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هذه المعلومات بمعدالت أسرع من الفئات ذوي المستوى االقتصادي االجتماعي الُمنخفض، وبالتالي تتسع فجوة المعرفة بين فئات 
الجمهور الُمختلفة بداًل من أن تنقص؛ لذا فإن العوامل االجتماعية واالقتصادية، هي الُمحدد الرئيس الكتساب الجمهور للمعرفة 

والمعلومات واألخبار حول الشؤون العامة. )عبد الكافي، 2004، ص.196( و )مكاوي، والسيد، 2009، ص.339(.

والبد من اإلشارة هنا، إلى أن فئات الجمهور ذات المستوى االجتماعي االقتصادي الُمنخفض، ال تظل فقيرة في المعلومات 
بوجه عام، ولكنها تكتسب معلومات أقل نسبيًا من الفئات األعلى في المستوى االجتماعي االقتصادي. )المرجع السابق،ص.341(. 

.)Chaffee, & Roser, 1986, p.376-377( :تعتمد بحوث فجوة المعرفة على قياس مجموعة من الُمتغيرات، من أهمها
1. المستوى االجتماعي االقتصادي.

2. المستوى التعليمي.
3. درجة االهتمام بالموضوع أو بالقضية الُمثارة.

4. حجم التعّرض لوسائل اإلعالم.
5. مدى االستغراق في التعّرض.

6. درجة الدافعية.
7. رصيد الخبرة الشخصية.

8. طبيعة الموضوع أو القضية.
9. كثافة التغطية اإلعالمية.
10.الُمتغيرات الديموغرافية.

وفي عصر اإلنترنت، يرى بعض الباحثون أن شبكة اإلنترنت ساهمت بوجه عام، بتقليص فجوة المعرفة بين ُمختلف فئات 
الجمهور، التي غدت بفضل انتشار الشبكة العنكبوتية، أكثر اطالعًا على المعلومات الجديدة حول ُمختلف القضايا، كما يذهب 
هؤالء إلى أن ظهور اإلنترنت، من شانه تعميق ديمقراطية االتصال وزيادة سرعة انتشار المعلومات بين األفراد. إال أن باحثون 
آخرون يرون، أن اإلنترنت عملت على توسيع فجوة المعرفة بين األفراد والجماعات؛ إذ يعتمد استخدامها على اهتمامات األفراد 
ودوافعهم وخبراتهم السابق، كما أنها ُمتاحة لألفراد األعلى تعليمًا واألعلى من حيث المستوى االجتماعي واقتصادي. )الفيصل، 

والعامري، 2013، ص.457-458(.

من جانب آخر، أشارت نتائج دراسة Okafor, 2011 p.77((، إلى أن هناك بعض الثغرات في استخدام اإلنترنت، أدت 
إلى  خلق فجوة رقمية مزدوجة؛ فاألفراد المتعلمون يستخدمون اإلنترنت بشكل أكثر فعالّية للوصول إلى المعلومات، في حين أن 

األفراد األقل تعليمًا، يبدون اهتمامًا خاصًا في الوظائف الترفيهية لإلنترنت.

اليزيد،  الُمجتمع أن تكون أكثر معرفة بالموضوعات والقضايا في حال تحقق اآلتي: )أبو  وبشكٍل عام، ُيمكن لكل فئات 
2008، ص.187(.

تزايد المعلومات الُمتاحة حول الموضوعات والقضايا، من خالل زيادة تباين اآلراء االجتماعية حولها.  -
زيادة التغطية اإلخبارية ستسهم في اقتراب الجمهور أكثر إلى المعلومات.  -

إمكانية سد الفجوة بمرور الوقت، بين الفئات الُمتمّيزة من أصحاب القدرات االتصالية، والفئات األخرى األقل تمّيزًا.  -

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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بناًء على ما تقّدم، استند البحث إلى نظرية فجوة المعرفة، في تحديد ُمجتمع البحث من الصحفيين األردنيين العاملين في 
اهتمامًا  اإلعالمية  والُمستجدات  السياسية  الشؤون  تولي  االجتماعية،  الشريحة  هذه  كون  المحلّية،  اإلخبارية  االلكترونية  المواقع 
ملحوظًا، وتتفاعل بجدية مع القضايا والهموم الوطنية والقومية، كما تتمّيز بأنها من أكثر فئات الُمجتمع استخدمًا لتطبيقات اإلعالم 

الجديد؛ وذلك بحكم تخصصها المهني في مجال اإلعالم اإللكتروني، الذي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية الحديثة.

)كالنوع  للمبحوثين:  الشخصية  الُمتغيرات  تأثير  بالكشف عن  الُمتعّلقة  البحث  فروض  اختبار  في  أيضًا،  توظيفها  تم  كما 
االجتماعي، والعمر، والمستوى التعليمي، وعدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي(، على وجهات نظرهم حول مفهوم اإلرهاب 

وأسبابه.

ثانيًا: األدب النظري 
مفهوم اإلرهاب

 
ُيشير مصطلح اإلرهاب إلى استخدام ُمتعدد، للوسائل القادرة على إيجاد هدف ُمشترك؛ الرتكاب فعل ُيعّرض حياة األفراد، أيًا 
كان عددهم وجنسياتهم، للخطر والدمار، أو تدمير الُممتلكات التي ُتحدث خسائر فادحة، وتتضّمن هذه األفعال الحرق، والتفجير، 
ثارة الفوضى والتخريب، الذي يلحق بالُممتلكات العامة والخاصة دون تفريق. كما أن  شعال المواد الخانقة والضارة، واإ واإلغراق، واإ
الجرائم اإلرهابية في األصل، هي نشاطات لجماعات ُمتطّرفة، ذات أفكار أيديولوجية خاصة، انشّقت عن الرأي العام، وحتى الرأي 
العام الُمعارض المقبول اجتماعيًا؛ إذ كوّنت لها تنظيمات سرية لُتحقيق غاياتها، ُمستخدمة في ذلك ذرائع ذات قبول اجتماعي من 
أجل تحقيق أهدافها، وُمتخذة فكرة الغاية تُبرر الوسيلة منهجًا لتحقيق هذه الغايات، وهو ما يؤكد ُممارسة نشاطاتها في تنظيمات 

سرية، وبأساليب وأماكن سرية غير مكشوفة. )بولتز، 1999، ص.22(.

الدول  آمن  على  خطيرة  آثار  من  لها  لما  العالم؛   أنحاء  شتى  في  والحكومات  الشعوب  باهتمام  اإلرهاب  ظاهرة  تحظى 
واستقرارها، بعد أن اتضح أننا أمام ظاهرة إجرامية ُمنّظمة، تهدف إلى خلق جو عام من الخوف والرعب والتهديد، باستخدام العنف 
ضد األفراد والُممتلكات؛ مما يعني أن هذه الظاهرة الخطيرة، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الُمجتمعات، والتأثير في أوضاعها 
السياسية، وضرب اقتصادها الوطني عن طريق قتل األبرياء، وخلق حالة من الفوضى العامة؛ بهدف تضخيم األعمال اإلرهابية 
وآثارها التدميرية في الُمجتمع، بما يتناسب مع القاسم الُمشترك، الذي أمكن التوافق عليه بين تعريفات اإلرهاب الُمختلفة، والذي يرى 
في اإلرهاب استخدام غير مشروع للعنف، يهدف إلى الترويع العام وتحقيق أهداف سياسية؛ مما جعل البعض ينظر إلى اإلرهاب، 
باعتباره عنف ُمنّظم موّجه نحو ُمجتمع ما، أو حتى التهديد بهذا العنف، أكان هذا الُمجتمعـ ـ دولة، أو مجموعة من الدول، أو جماعة 
سياسية، أو عقائدية ــ على يد جماعات لها طابع تنظيمي، تهدف إلى إحداث حالة من الفوضى وتهديد استقرار الُمجتمع من اجل 
السيطرة عليه، أو تقويض سيطرة أخرى ُمهيمنة عليه، لصالح القائم بعمل العنف، في إشارة إلى اعتماد اإلرهاب الُمفرط على العنف 
الُمتعّمد، وعدم التمييز بين المدنيين وغير المدنيين، كأهداف شرعية من اجل تحقيق أغراض سياسية. )الدعجة، 2008، ص.2).

أشكال الجرائم اإلرهابية

لألعمال والجرائم اإلرهابية أشكال عديدة، ُيمكن إجمالها باألشكال اآلتية: )حبيب، 2014، ص.280-281(.
1. عمليات التفجير: ُتعّد من أكثر األساليب شيوعًا وانتشارًا على مستوى العالم؛ ذلك ألن هذا األسلوب يمنح اإلرهابي فرصة 
كافية إلنجاز عمليته اإلرهابية بنجاح، مع إمكانية هروبه من مسرح الجريمة دون القبض عليه أو اكتشاف أمره، إضافة 
إلى تمّيزه بقدرته العالية على جذب انتباه الجمهور ووسائل اإلعالم في حال وقوعه؛ بما ُيحقق الغالية المرجوة من إيقاع 
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ثارة حالة من الفوضى وعدم االستقرار، وبالتالي ضمان التأثير السلبي في موقف السلطة  الفزع والرعب في نفوس الناس، واإ
السياسية.

2. االختطاف: يوّجه عادة حيال الشخصيات السياسية، أو العسكرية، أو ذات األهمية االجتماعية.
3. احتجاز الرهائن: ُيستخدم هذا األسلوب بقصد الحصول على مكاسب سياسية، كالضغط على الحكومات واألنظمة السياسية 
الحاكمة؛ لتحقيق مطالب التنظيمات اإلرهابية، كما ُيمكن استخدامه لغايات الحصول على مكاسب اقتصادية، من أجل 

الحصول على األموال الالزمة الستمرار التنظيم وتنفيذ المزيد من العمليات اإلرهابية.
4. الُمصادرة واالبتزاز: ُيستخدم بغية الحصول على مكاسب مالية، من خالل السطو الُمسّلح وُمصادرة بعض األموال، أو 
من خالل ابتزاز بعض األشخاص أو الشركات. وُيعّد االبتزاز من وجهة نظر اإلرهابيين ضروري؛ كي يتمّكن التنظيم من 

االستمرار وتحقيق أهدافه. 
5. تخريب وتدمير المنشآت الُمهّمة: يتم تنفيذ هذا األسلوب حيال الُمنشآت اإلستراتيجية والحيوية الُمهّمة، ومراكز المعلومات 

والوثائق، من خالل سرقة المعلومات أو تدميرها أو تخريبها.
آثار  ُيحقق  أنه  إال  إرهابية حقيقة،  إلى حوادث  يؤدي  األسلوب ال  هذا  أن  الرغم من  الكاذبة: على  بالمعلومات  التهديد   .6
ثارة الرعب في الُمجتمع، وخلق حالة من الفزع لدى  إيجابية لإلرهابيين، منها: إنهاك الجهاز األمني والسلطات الُمختصة، واإ
المواطنين، كما انه ُيساعد اإلرهابيين على قياس الثغرات األمنية ومدى قدرة األجهزة األمنية على التفاعل مع مثل هذه 

المواقف.
7. االغتياالت: عادة ما يتم تنفيذ هذا األسلوب حيال األشخاص من ذوي المناصب السياسية الحساسة في النظام السياسي 
الحاكم، كالسياسيين والموظفين الحكوميين، والشخصيات العسكرية والعامة في الُمجتمع، والتي يعتقد اإلرهابيون أن اغتيالهم 

سُيحقق شيئًا من األهداف التي حددها التنظيم. 
8. اختطاف الطائرات: انتشر استخدام هذا األسلوب اإلرهابي منذ سبعينات القرن الماضي؛ مما دفع السلطات على مستوى 
يجاد  العالم، لتأمين سالمة الطيران المدني، واتخاذ إجراءات وتدابير وقائية دقيقة، مثل تفتيش الركاب قبل صعودهم، واإ
اقتصاديًا وعسكريًا  األساليب  أفضل  من  اإلرهابي  األسلوب  هذا  اإلرهابيون  يعتبر  الطائرة.   وطاقم  الركاب  بين  حواجز 

وسياسيًا، ُمقارنة بأشكال اإلرهاب األخرى؛ لقدرته على تحقيق األهداف المرجوة وخدمة مصالح الُمنظمات اإلرهابية. 

مفهوم اإلعالم الجديد

يرتبط مفهوم اإلعالم الجديد، بطبيعة الوسط االتصالي الجديد في عالم االتصال واإلعالم، وقد أشار الباحثون إلى أن ما 
يعنيه اإلعالم الجديد، هو ذات المعنى الذي ُيشير إلى الحالة اآلنية للُمكتشفات االتصالية الحديثة، تمامًا مثل ما كان عهد اكتشاف 
الطباعة عهدًا اتصاليًا جديدًا، لكن اإلعالم الجديدNew Media  ارتبط حديثًا بشبكة المعلومات العالمية )االنترنيت(، ومنصاتها 

وشبكات التواصل االجتماعي، والمواقع اإللكترونية التي تستضيفها. )صادق، 2008، ص.9-17(.

 Digital تتعدد تسميات اإلعالم الجديد؛ نظرًا الختالف الرؤى بين ُمنظري العلوم اإلنسانية، فمن تسمياته: اإلعالم الرقمي
Cyber Me- عالم الوسائط السيبرونية Media، واإلعالم التفاعلي Interactive Media، واإلعالم الشبكيWeb Media، واإ

عالم  عالم الوسائط التشعبية Hyper Media، واإلعالم االجتماعي Social Media، واإ عالم المعلومات Info Media، واإ dia، واإ
الوسائط المتعددة Multimedia، واإلعالم االلكتروني Electronic Media، كل هذه التسميات جاءت تبعًا للتغيرات والخصائص، 

التي يتمتع بها اإلعالم الجديد وتطبيقاته. )هتيمي، 2015، ص.60(.

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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خصائص وُمميزات اإلعالم الجديد

تتمتع تطبيقات اإلعالم الجديد بالعديد من الخصائص والمميزات، منها: )شقرة، 2014، ص.55(.
1 - التشاركية والتفاعلية: فهي ُتشّجع على نشر الُمساهمات والتعليقات من أي ُمهتم، الغيه بذلك الخط الفاصل بين وسائل 

اإلعالم والُمتلقين.
2 - االنفتاح: معظم تطبيقات اإلعالم الجديد، هي عبارة عن خدمات مفتوحة لردود األفعال والُمشاركات، وتبادل المعلومات 
والتعليقات، ونادرًا ما يكون هناك حواجز أمام الوصول إلى المحتوى واالستفادة منه؛ ذلك أن حمايته بكلمة مرور هو أمر 

غير ُمتاح أبدًا.
3 - الُمحادثة: تعتمد تطبيقات اإلعالم الجديد على المحادثة باتجاهين، بعكس وسائل اإلعالم التقليدية، التي تعتمد مبدأ بث 

المعلومات ونشرها باتجاه واحد لجميع الُمتلقين.
4 - التجّمع: تُتيح تطبيقات اإلعالم الجديد إمكانية التجّمع بسرعة والتواصل بشكل فّعال، ويربط تلك التجمعات اهتمامات ُمشتركة، 

كالهوايات واالهتمام بالقضايا السياسية وغيرها.
عطاء المشورة وُمشاركة النصائح بين الُمستخدمين، بطريقة  5 - اإلقناع: تُتيح تطبيقات اإلعالم الجديد فرصة ُمشاركة األفكار واإ

تتغلب على الحدود الجغرافية وتتفادى بها رقابة األجهزة األمنية.
6 - سهولة االستخدام: ُصممت تطبيقات اإلعالم الجديد لتكون سهلة االستخدام، فهي ال تحتاج إال للقليل من المعرفة في األسس 

التكنولوجية من أجل النشر وتحقيق التواصل عبر اإلنترنت.
7 - التواصل والتعبير عن الذات: أتاحت تطبيقات اإلعالم الجديد قنوات اتصال جاذبة ال تعتمد على نشر محتوى ُمعّين، لذا 

أصبحت وسيلة ُمهّمة للُمهتمين في االتصال مع اآلخرين والتعبير عن الذات. 
8 - تشكيل المجتمع بطرق جديدة: ساهمت في تشكيل المفاهيم الُمجتمعية الوهمية.

نماذج عن تطبيقات اإلعالم الجديد

•  البريد االلكتروني. 
•  شبكات التواصل االجتماعي مثل: )فيسبوك، تويتر، استغرام، يوتيوب، لينكد إن، جوجل بلس، ونحوها(.

•  تطبيقات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية مثل: )واتس اب، فايبر، تيليغرام، تانغو، وغيرها(.
•  الُصحف االلكترونية.
•  المدونات االلكترونية.

العالقة بين اإلرهاب واإلعالم

يتعّمد اإلرهابيون التسّلح بوسائل اإلعالم الُمختلفة؛ بهدف تسويق أغراضهم وغاياتهم، وتوظيفها في تضليل األجهزة األمنية، 
واكتساب السيطرة على الرأي العام، عن طريق نشر أخبار العمليات اإلرهابية التي يقومون بتنفيذها، على اعتبار أن الحمالت 
اإلعالمية التي ُتغطي هذه العمليات، ُتساعد على تحقيق واستكمال أهداف اإلرهابيين، الذين يرون في التغطية اإلعالمية لجرائمهم، 
معيارًا ُمهّمًا لقياس مدى نجاح فعلهم اإلرهابي، لدرجة أن البعض اعتبر العمل اإلرهابي الذي ال ترافقه تغطية إعالمية عمال فاشاًل.
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من هنا، يأتي استغالل اإلرهاب لإلعالم لترويج فكره اإلرهابي ودعمه، من خالل محاوالته الُمستمّرة في البحث عن الدعاية 
اإلعالمية؛ لتسليط الضوء على وجوده وأغراضه. 

عطائه هالة إعالمية ال يستحقها،   من جهة أخرى، تقوم وسائل اإلعالم أحيانًا وبدون قصد، بالترويج لغايات اإلرهاب واإ
السيما في ظل األهداف التي ُيراد تحقيقها من وراء العمل اإلرهابي، ُمتمّثلة بالشهرة والسلطة والمال والتأثير الفكري.  

ُيشار أن اإلعالم واإلرهابيين يستفيدان من األعمال اإلرهابية؛ فاإلرهابيون يحصلون على دعاية مجانية ألعمالهم، فيما يستفيد 
اإلعالم من التقارير التي ُتنشر في هذا المجال، والتي تزيد من عدد قراء الجريدة وعدد مشاهدي التلفزيون؛ وبالتالي تزداد مبيعات 
الجريدة وترتفع قيمة اإلعالنات المنشورة فيها، إلى جانب زيادة قيمة اإلعالنات التي يبثها التلفزيون. )الدعجة، 2008، ص.3(.

مما تقّدم، ُيمكن القول أن العالقة بين اإلرهاب واإلعالم، هي عالقة تبادلية ضارة ؛ فالجماعات اإلرهابية تستخدم اإلعالم 
.)UNESCO, 2017, p.3( .لجذب انتباه العالم، واإلعالم يتحّفز لتغطية قضايا اإلرهاب؛ لتلبية اهتمامات الجمهور

 Tekwani, 2008,( :ُيشير البعض إلى أن نوعية تغطية وسائل اإلعالم لإلرهاب تتوقف على عدة عوامل، من أهمها
.)p.2

1( درجة الحرية التي تتمتع بها وسائل اإلعالم.
2( الموارد االقتصادية الُمتاحة لوسائل اإلعالم.

3( العوامل الثقافية.
4( مفاهيم وسائل اإلعالم حول أخالقيات اإلعالم.

5( الدور االجتماعي لوسائل اإلعالم. 

عالقة اإلرهاب باإلعالم الجديد

تمتلك الُمنظمات اإلرهابية قدرة على تطويع اإلعالم واالستفادة من ثورة االتصاالت الٌمتقّدمة، في تنفيذ عملياتها وأجندتها 
ومخططاتها اإلجرامية، إضافة إلى حضورها الفاعل على االنترنت وغيره من وسائط المعلوماتية؛ للترويج ألفكارها الهدامة وتجنيد 
الشباب في صفوفها، األمر الذي يؤكد على أن اإلعالم الجديد، أصبح ُيمّثل سالحًا خطيرًا في يد اإلرهابيين، الذين بات بمقدورهم 
الجماعات  تأثير سلبي على األفراد والُمجتمعات، كما أن هناك ثمة سلبيات ينطوي عليها توظيف  ُمباشرة وذات  توجيه رسائل 
اإلرهابية لإلعالم فيما يختص بالترويج لخطابها اإلرهابي، على نحو يؤدي إلى تحفيز فئات اجتماعية مسحوقة، إلى  تبّني الخيار 
اإلرهابي، فضاًل على أن تضارب المعلومات اإلعالمية عن العمليات اإلرهابية، ُيساهم في نشر البلبلة، وأحيانًا إلى وجود من 
)يتعاطف مع اإلرهابي(، وربما يلعب اإلعالم الجديد دورًا في نقل التعليمات اإلرهابية إلى الخاليا النائمة أو النشطة، أو إقامة 

اتصاالت جديدة مع جماعات حليفة. )الدعجة، 2008 ص.4(.

ثالثًا: الدراسات السابقة
- الدراسات العربية:

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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)1( دراسة الداغر، )2016(. بعنوان: "دور اإلعالم الجديد في تشكيل معارف واتجاهات الشباب الجامعي نحو ظاهرة اإلرهاب 
على شبكة االنترنت: دراسة ميدانية".

الشباب  واتجاهات  تشكيل معارف  الجديد، في  وأدوات اإلعالم  التعّرف على دور وسائل  الدراسة  استهدفت هذه 
بالجامعات السعودية، نحو ظاهرة  اإلرهاب على شبكة اإلنترنت، وذلك بالتطبيق على ثالث جامعات سعودية؛ إذ تم توزيع 
أداة االستبانة، على عينة عمدية قوامها )420( مفردة. وتوصّلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: تصّدرت شبكات 
التواصل االجتماعي، قائمة وسائل اإلعالم الجديد، التي ساهمت إلى حد كبير في تعريف طالب الجامعات السعودية 
بمخاطر وأبعاد اإلرهاب، كمان بّينت الدراسة أن اإلرهاب من وجهة نظر المبحوثين، هو صناعة غربية أمريكية، وأن 
أحداث سبتمبر 2001، كانت السبب الرئيسي في تفاقمها وتناميها في ُمختلف دول العالم، بينما تراجعت نسبة من يرون 

أن اإلرهاب ظاهرة إسالمية أو عربية.

)2( دراسة العساف، )2016(. بعنوان: "اإلعالم الجديد وتشكيل االتجاهات نحو قضايا اإلرهاب: دراسة مسحية على عينة 
من أفراد الجمهور السعودي".

تأثيرات وسائل اإلعالم الجديد، على معارف الجمهور السعودي واتجاهاته نحو  الدراسة إلى تقّصي  هدفت هذه 
قضايا اإلرهاب بشكٍل عام، وتلك التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية على وجع الخصوص. وأظهرت نتائج الدراسة 
الميدانية، على عينة قوامها )400( مفردة من مواطني مدينة الرياض السعودية، أن سبب اعتماد المبحوثون على وسائل 
اإلعالم الجديد للحصول على معلومات حول اإلرهاب، هو سرعتها في تغطية األحداث، وبأن أسباب رضا المبحوثين 
عن تغطية وسائل اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب، هو تغطيتها الفورية لألحداث لحظة وقوعها، وأن أسباب عدم رضاهم 

عنها يعود إلى تحّيز هذه التغطية.

)3( دراسة الطوالبة، )2014(. بعنوان: "اتجاهات الصحفيين األردنيين نحو مصداقية األخبار على مواقع التواصل االجتماعي".

هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على اتجاهات الصحفيين األردنيين، نحو مصداقية األخبار على مواقع التواصل 
االجتماعي، إلى جانب قياس مدى اعتمادهم على هذه المواقع في متابعة األخبار. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، 
ُمستخدمة أداة االستبانة؛ لجمع البيانات من عينة عشوائية من الصحفيين األردنيين. وكشفت الدراسة أن من أهم أسباب 
استخدام الصحفيين لهذه المواقع، هو تمّيزها بالفورية والسرعة في نقل األخبار واألحداث، وألنها في ذات الوقت ُتعطي 
للُمستخدم فكرة عن كل ما يجري من أحداث حول العالم. كما خلصت الدراسة كذلك، إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في اتجاهات الصحفيين األردنيين نحو مصداقية األخبار على مواقع التواصل االجتماعي تبعًا لُمتغير النوع 

االجتماعي.
والعربية  الجزيرة  قناتا  تبثها  التي  اإلرهاب  قضايا  إزاء  األردني  الجمهور  "اتجاهات  بعنوان   .)2010( النوافعة،  دراسة   )4(

الفضائيتان اإلخباريتان: دراسة ميدانية".
الجزيرة والعربية  قناتا  تبثها  التي  إزاء قضايا اإلرهاب،  الجمهور األردني  اتجاهات  إلى رصد  الدراسة  سعت هذه 
الفضائيتان اإلخباريتان، إلى جانب التعّرف على درجة وعي الجمهور األردني باألبعاد المكونة لظاهرة اإلرهاب. اعتمدت 
الدراسة على المنهج الوصفي ُمستخدمة أداة االستبانة؛ لجمع البيانات من عينة عنقودية مؤّلفة من )823( مفردة، موّزعة 

على شمال المملكة ووسطها وجنوبها. وتوصّلت الدراسة لعدد من النتائج، من أبرزها:
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1. جاءت درجة تأثير األخبار الُمتعّلقة بقضايا اإلرهاب على اتجاهات الجمهور متوسطة؛ نظرًا لوجود درجة من الوعي 
لدى الجمهور األردني وتحكيمهم  للعقل.

2. كان هناك فارقًا لصالح قناة الجزيرة بين متوسطات اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب، وعزت الدراسة 
للسبق  وتحقيقها  ُمباشرة،  الحدث  موقع  من  باإلرهاب  ُمتعّلقة  أحداث  بث  الجزيرة على  قناة  قدرة  إلى  الفروق  تلك 

اإلعالمي والصحفي في هذا المجال، عدا عن استخدامها مواد فلميه ُمتعددة تجذب انتباه الجمهور. 

)5( دراسة  منصور، )2007(. بعنوان: "دور التلفزيون األردني في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضية اإلرهاب".

بحثت هذه الدراسة في دور التلفزيون األردني في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضايا اإلرهاب، وذلك 
في إطار نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم. تم استخدام المنهج الوصفي باالعتماد على أسلوب المسح لعينة قوامها 

)371( مفردة من الشباب الجامعي األردني. أسفرت الدراسة عن عدة نتائج، منها:
1. تنوّعت مصادر المعلومات التي اعتمد عليها الشباب الجامعي حول قضايا اإلرهاب، جاءت الفضائيات العربية في 

ُمقدمة هذه المصادر، ثم االنترنت، فيما احتل التلفزيون األردني المرتبة الثالثة.
2. جاء الفهم كأول أهداف العينة في متابعة قضايا اإلرهاب، تاله هدف التوجيه، ثم هدف التسلية.

- الدراسات األجنبية:

)1( دراسة Cuesta &  Menéndez، )2009(. بعنوان: "آثار اإلرهاب على المجتمع اإلسباني".
أداة  باالعتماد على  اسبانيا،  في  الجمهور  اإلرهابية على  العمليات  أخبار  تأثير  التعّرف على  إلى  الدراسة  هذه  سعت 

المجموعات البؤرية باإلضافة إلى أداة االستبانة. ولعل من أبرز النتائج التي توصّلت إليها الدراسة:
1. وجود توّجه عام للحصول على المعلومات الّمتعّلقة باإلرهاب من خالل التلفزيون.

الُمستهلك ألخبار اإلرهاب في وسائل اإلعالم هم: )الجمهور  الجمهور  أنواع ُمختلفة من سلوكيات  2. هناك أربعة 
الُمستكشف، الجمهور الُمتكّيف، الجمهور النشط، والجمهور المتوافق(.

)2( دراسة Durham، )1998(. بعنوان: "األطر اإلخبارية كروايات اجتماعية: رحلة )توا( 800".

اهتمت الدراسة بتغطية جريدة )نيويورك تايمز( األمريكية، لحادث تحطم طائرة طراز )بوينج 747(، تابعة لخطوط 
طيران مؤسسة عبر العالم عام 1996؛ السيما وأن الجريدة وصفت الحادث بأنه عماًل إرهابيًا، قامت به إحدى الجماعات 
الُمتطّرفة. وأظهرت النتائج أن التضارب بين كل من الخطابين اإلعالمي والسياسي الرسمي، أدى إلى تراجع دور الجريدة 
في تشكيل معارف الجمهور واتجاهاته نحو هذا الحادث؛ إذ رأى المبحوثين أن تحطم الطائرة كان بسبب خلل فني فيها، 

وليس نتيجة لعمل إرهابي

)3( دراسة Barnhurst، )1991(. بعنوان: "دور وسائل اإلعالم في معالجة قضية اإلرهاب والعنف".

استهدفت هذه الدراسة رصد جهات نظر الُمفكرين في )بيرو(، بشأن الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم تجاه تغطية 
قضايا اإلرهاب، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية من الُنخب السياسية، قوامها )150( مفردة. توصّلت الدراسة إلى أن 

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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اإلعالم ُيساهم بشكٍل كبير في نشر األفكار اإلرهابية بين الشباب، بل وُيشّجع على المزيد منها، كما أن نشر األخبار 
الروتينية الُمرتبطة باإلرهاب، قد يفقد الصحيفة مصداقيتها لدى الجمهور.

التعليق على الدراسات السابقة

تبّين للباحثة من الدراسات السابقة، أهمية وحيوية الموضوع؛ إذ تم تناوله في بيئات ُمختلفة عربية وأجنبية. كما تبّين لها أيضًا، أن 
ُمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي، واالستبانة الُمتعددة األبعاد؛ لدراسة موضوع اإلرهاب في الوسائل اإلعالمية )التقليدّية 

والجديدة( من جوانب وزوايا ُمختلفة، وهو ما يتشابه مع البحث الحالي.

يختلف البحث عن الدراسات السابقة، بأنه اهتم بمسح وجهات نظر الصحفيين األردنيين العاملين في الصحافة االلكترونية األردنية 
حول الموضوع المبحوث؛ ذلك ألنهم )بحسب تقدير الباحثة( األكثر قدرة على تقييم تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب، 
وهو ما حتم على الباحثة سحب العينة وفق أسلوب عينة كرة الثلج، بيد أن ُمعظم الدراسات السابقة، اهتمت بمسح وجهات نظر عينات 
عشوائية بسيطة أو عينات عنقودية من الشباب، حول دور وسائل اإلعالم )التقليدّية أو الجديدة(، في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو 

اإلرهاب.
استفاد البحث من الدراسات السابقة، في صياغة وبلورة المشكلة البحثية، وفي تصميم وبناء االستبانة، وكذلك في تحليل البيانات 

الُمستخرجة، وفق أسلوب علمي يخدم أغراض البحث.

منهجية البحث

نوع البحث ومنهجه أواًل: 
ينتمي البحث إلى الدراسات الوصفية، التي تستهدف تقرير خصائص ظاهرة ُمعّينة أو موقف ما، تغلب عليه صفة التحديد. 
وبناًء عليه، اعتمد البحث على أسلوب المسح اإلعالمي، لمسح وجهات نظر الصحفيين األردنيين حول الموضوع المبحوث، 
وذلك عن طريق جمع البيانات والمعلومات حول الظاهرة محل الدراسة، وجدولتها وتبويبها، ثم تفسير تلك البيانات، واستخالص 

التعميمات واالستنتاجات. )إسماعيل، 2011، ص.96(.

ُمجتمع البحث ثانيًا: 
تحّدد ُمجتمع البحث، بجميع الصحفيين األردنيين المزاولين لمهنة الصحافة، في الموقع االلكترونية اإلخبارية العاملة في األردن، 
والتي يبلغ عددها وفقًا آلخر إحصائيات هيئة اإلعالم األردني، )168( موقعًا إخباريًا، جميعها ُمسجّلة وُمرّخصة وفقًا ألحكام 
قانون المطبوعات والنشر األردني الُمعّدل رقم )32( لسنة 2012، ويعمل بها ما ُيقارب )510( صحفيًا.  )قطيشات، اتصال 

هاتفي تم يوم: 20/12/2017(.
عّينة البحث ثالثًا: 

نظرًا لصعوبة الوصول لكافة أفراد عّينة البحث، الُمتمّثلة بعينة من الصحفيين األردنيين الُممارسين الفعليين لمهنة الصحافة، من 
خالل عملهم في المواقع االلكترونية اإلخبارية األردنية؛ وذلك بسبب أن ُمعظم  هذه المواقع، ال تمتلك مباني خاصة بها، السيما 
أن طبيعة العمل في اإلعالم الجديد، ال ُيحّتم امتالك مباني مثل اإلعالم التقليدي، فالصحفي وجهاز الحاسوب هما األساس.
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بناًء عليه، تقرر اعتماد أسلوب العينة الُمتكاثرة أو الُمتضاعفة )عينة كرة الثلج(، وهي: "العينة التي تبدأ بمفردة أو مفردات 
ذات خصائص ُمعّينة، تتولى كل منها االتصال بعدد آخر من نفس الفئة أو الخصائص الفئوية، إلى أن ينتهي الباحث من 
الوصول إلى العدد الُمستهدف للعّينة، التي تجتمع لها خصائص ُمعّينة" )عبد الحميد، 2015، ص.210(. تم توزيع )150( 
استبانه الكترونية، عبر البريد االلكتروني وتطبيقات المراسلة عبر الهواتف الذكية، استرجعت الباحثة منها )131( استبانه، 
وبعد فحصها وتدقيقها، تقرر استبعاد )7( استبانات؛ لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، لُيصبح بذلك مجموع عدد االستبانات 

الخاضعة للتحليل، هو )124( استبانه.

أداة البحث رابعًا: 
اعتمد البحث على أداة )االستبانه(، المكّونة من جزئين، تناول الجزء األول منها البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث، في 
حين تناول الجزء الثاني منها الفقرات الُمعّبرة عن اتجاهات المبحوثين، نحو تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب، 
علمًا بأنه تم استخدام طريقة االختيار من ُمتعدد في جزئي االستبانة. بعض فقرات االستبانة كانت ُمقّيدة بإجابة واحدة، أو 

بإجابتين، أو بثالث إجابات، فيما كان يسمح البعض اآلخر منها باختيار أكثر من إجابة.

صدق األداة خامسًا: 
تم استخدام طريقة الصدق الظاهري لألداة، من خالل عرض االستبانة بصورتها األولّية على عدد من الُمحكمين من ذوي الخبرة 
واالختصاص في مجال اإلعالم؛ للُحكم على مدى صالحيتها في قياس ما ُصمّمت لقياسه. وقد تم األخذ بآراء الُمحكمين، في 
جراء التعديالت المطلوبة على البعض اآلخر منها في ضوء توصياتهم وُمقترحاتهم،  إعادة صياغة بعض فقرات االستبانة، واإ

وبما يتناسب مع المشكلة البحثية والجوانب التي تقيسها.

ثبات األداة سادسًا: 
عادة االختبار - Retest( )Test، من خالل توزيع االستبانة على  للتحّقق من ثبات أداة البحث، تم إتباع طريقة االختبار واإ
عينة عشوائية ُمصّغرة تألفت من )15( مفردة؛ أي بما نسبته )%10( من الحجم الكلي لعينة البحث األصلية. وبعد مرور عشرة 
أيام، تم إعادة تطبيق نفس االستبانة على نفس العينة العشوائية الُمصّغر، ومن ثم تم احتساب نسبة التوافق بين إجاباتهم في 

المرتين، والتي جاءت بنسبة )87.9(؛ بما ُيشير إلى أن ثبات أداة االستبانة وصالحيتها للتطبيق قد تحقق.

األساليب اإلحصائية المستخدمة سابعًا: 
بعد إدخال البيانات على برنامج التحليل اإلحصائي )SPSS(، تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

1 - إيجاد التكرارات والنسب المئوية.
2 - إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

.Ch2 )3 - إيجاد االرتباط ومعامل مربع )كاي

النتائج اإلحصائية

أواًل: البيانات الشخصية ألفراد عينة البحث
جدول رقم )1(

توزيع أفراد عينة البحث تبعًا لُمتغيراتهم الشخصية

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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الرتبةالنسبة المئويةالتكرارالفئةالمتغير

النوع االجتماعي

)الجندر(

8266.11ذكر

4233.92أنثى

الفئة العمرية

405040.31 سنة فأكثر

3225.82من 28 سنة إلى 33 سنة

2217.73من 34 سنة إلى 39 سنة

2016.14من  سنة 22  إلى 27 سنة

المستوى التعليمي

5846.81ماجستير أو دكتوراه

5241.92بكالوريوس

64.83دبلوم متوسط

43.24دبلوم عالي

43.24توجيهي

ســنوات  عــدد 
العمــل  فــي  الخبــرة 

مــي عال إل ا

164233.91 سنة فأكثر

3830.62من 3 سنوات إلى 9 سنوات

2822.63من 10 سنوات إلى 15 سنة

1612.94أقل من 3 سنوات

124100المجموع الكلي لكل متغير
 

يوّضح الجدول أعاله توزيع أفراد عينة البحث، الذي جاء على النحو اآلتي:
- النوع االجتماعي )الجندر(:

بلغت نسبة الذكور )1.66%(، فيما بلغت نسبة اإلناث )%9.33(.

- الفئة العمرية:
بلغــت نســبة مــن تزيــد أعمارهــم عــن 04 ســنة )3.04%(، تلتهــا نســبة مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن )82-33( ســنة )%8.52(، 
و)7.71%( لمــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن )43-93 ســنة( ، فيمــل بلغــت نســبة مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن )22-72 ســنة( 

.)%1.61(

- المستوى التعليمي: 
النســبة األكبــر مــن أفــراد عينــة البحــث هــم فئــة الحاصليــن علــى درجــة الماجســتير أو الدكتــوراه وذلــك بنســبة )8.64%(، ثــم 
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جــاءت فئــة الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس بالمرتبــة الثانيــة بنســبة )9.14%(، تلتهــا فئــة الحاصليــن علــى الدبلــوم المتوســط 
بنســبة )8.4%(، فيمــا حّلــت فئــة الحاصليــن علــى الدبلــوم العالــي والتوجيهــي بالمرتبــة األخيــرة بنســبة )2.3%( لــكل منهمــا.

- عدد سنوات الخبرة في العمل اإلعالمي:
النســبة األكبــر مــن أفــراد عينــة البحــث هــم فئــة مــن لديهــم خبــرة تزيــد عــن 61 ســنة بنســبة )9.33%(، ثــم جــاءت فئــة مــن تتــراوح 
خبرتهــم مــا بيــن )3-9 ســنوات( بنســبة )6.03%(، تلتهــا فئــة مــن تتــراوح خبرتهــم مــا بيــن )01- 51 ســنة( بنســبة )%6.22(، 

فيمــا بلغــت نســبة مــن تقــل خبرتهــم عــن 3 ســنوات )9.21%(، ومــن تزيــد عــن 51 ســنة )%4.61(.

ثانيًا: اإلجابة عن تساؤالت البحث
السؤال األول: ما عادات وأنماط استخدام الصحفيين األردنيين لتطبيقات اإلعالم الجديد؟ 

جدول رقم )2(
ُمعّدل تصّفح أفراد عينة البحث لإلنترنت يوميًا

الرتبةالنسبة المئويةالتكرارُمعّدل تصّفح اإلنترنت يوميًا

7661.31ثالث ساعات فأكثر

36292من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

129.73من ساعة  إلى أقل من ساعتين

124100المجموع الكلي

يتّضح من الجدول أعاله أن غالبية أفراد عينة البحث من الصحفيين األردنيين، يتصفحون اإلنترنت ألكثر من ثالث ساعات يوميًا، 
وذلك بنسبة )%61.3(، في حين أن نسبة )%29( منهم، يتصفحونه بمعدل ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات يوميًا، ونسبة 

)%9.6( منهم يتصفحونه من ساعة إلى أقل من ساعتين .
جدول رقم )3(

تطبيقات اإلعالم الجديد األكثر استخدامًا من قبل أفراد عينة البحث 

الرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتطبيق

شبكات التواصل االجتماعي

)فيسبوك، تويتر، يوتيوب(
10282.30

1

المواقع االلكترونية اإلخبارية

)محلية، عربية، عالمية(.
8467.70

2

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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الهواتــف  عبــر  الجديــد  اإلعــالم  خدمــات 
اللوحيــة واألجهــزة  الذكيــة 

)واتس أب، فايبر(
6854.80

3

المدونات اإللكترونية

)مدونات الجزيرة، هاف بوست(
26

21.00

4

ُنالحظ من الجدول السابق أن "شبكات التواصل االجتماعي" هي أكثر التطبيقات استخدامًا من قبل أفراد عينة البحث، وذلك 
بنسبة )%82.3( منهم، ثم "المواقع االلكترونية اإلخبارية" بنسبة )%67.7(، تلتها "خدمات اإلعالم الجديد عبر الهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية" بنسبة )%54.8(، فيما يستخدم  )%21.00( من المبحوثين المدونات االلكترونية.
جدول رقم )4(

معدل حرص أفراد عينة البحث على استخدام تطبيقات اإلعالم 

الرتبةالنسبة المئويةالتكرارمدى الُمتابعة 

49791بصورة مستمرة

711.32في األحداث المهمة فقط             

69.73في أوقات الفراغ

124100المجموع الكلي 

يتّضح من الجدول أعاله أن )%79( من أفراد عينة البحث يحرصون على استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد بصورة ُمستّمرة، 
في حين نسبة )%11.3( منهم يستخدمونها في األحداث الُمهّمة فقط،، وأن نسبة )%9.7( منهم يستخدمونها في أوقات الفراغ.

السؤال الثاني: ما أسباب استخدام الصحفيين األردنيين لتطبيقات اإلعالم الجديد؟
جدول رقم )5(

أسباب استخدام أفراد عينة البحث لتطبيقات اإلعالم الجديد

النسبة التكرارسبب االستخدام
المئوية

الرتبة

ألن أخبارها متجددة، كما أنها سريعة في تغطية األحداث 
7862.91ومتابعتها

ألنها تكشف عن اتجاهات الجمهور إزاء األحداث 
5040.32والقضايا المهمة

تتيح لي حرية الرأي والتعبير والتعليق على األحداث 
4233.93وتبادل وجهات النظر
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ألنها أتاحت لجميع اآلراء المختلفة إمكانية الوصول إلى 
3830.64الجماهير

3427.45ألنها تكشف ما ال تكشفه وسائل اإلعالم التقليدي

3225.86ألنها تعرض وجهات نظر متغايرة

3225.86الستخدامها الوسائط المتعددة

2016.17الجرأة في تناول الموضوعات

1814.58ألنها أكثر مصداقية من وسائل اإلعالم التقليدي.

1612.99لتمّتعها بشمولية المعلومة ووضوح المصدر

129.710ألنها ال تعتمد في أسلوبها على اإلثارة

يكشف الجدول السابق أن أهم أسباب استخدام أفراد عينة البحث لتطبيقات اإلعالم الجديد هو "ألن أخبارها ُمتجددة كما أنها 
سريعة في تغطية األحداث وُمتابعتها" بنسبة ) %62.9(، ثم "ألنها تكشف عن اتجاهات الجمهور إزاء األحداث والقضايا الُمهّمة" 
بنسبة )%40.3(، في حين حصل سبب "ألنها ال تعتمد في أسلوبها على اإلثارة" على أقل تكرار من ُمجمل إجابات المبحوثين، 

وذلك بما نسبته )9.7%(.

السؤال الثالث: ما تقييم الصحفيين األردنيين لتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؟
جدول رقم )6( 

تقييم أفراد عينة البحث لتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب 

الرتبةالنسبة المئويةالتكرارصورة اإلرهاب

5241.91مضللة

4435.52مبالغ فيها

3629.03سطحية

2621.04مغلوطة

1814.55واضحة

1411.36جادة

1411.36موضوعية

129.77متكاملة

129.77عميقة

43.28صحيحة

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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ُيبّين الجدول أعاله أن 41.9(%( من أفراد عينة البحث يرون أن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب هي تغطية 
ُمضللة، ونسبة 35.5(%( منهم يرونها ُمبالغ فيها، فيما يرى )%29.0( منهم أنها تغطية سطحية، ونسبة )%21.0( منهم يرونها 

مغلوطة، في حين يرى )%3.2( منهم أنها تغطية صحيحة.

السؤال الرابع: ما درجة رضا الصحفيين األردنيين عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؟
جدول رقم )7(

درجة رضا أفراد العينة البحث عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب

المتوسط  درجة الرضا
الحسابي

االنحراف 
الدرجةالمعياري

درجة رضا الصحفيين األردنيين 
عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد 

لقضايا اإلرهاب
متوسطة2.691.12

كانت  اإلرهاب  لقضايا  الجديد  اإلعالم  تطبيقات  تغطية  عن  األردنيين  الصحفيين  رضا  درجة  أن  السابق  الجدول  يكشف 
متوسطة؛ إذ بلغت )2.69(.

جدول رقم )8(
أسباب رضا أفراد العينة البحث عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب

النسبة التكرارالسبب
الرتبةالمئوية

5855.81التغطية الفورية

2826.92تدعم األخبار بالصور والفيديوهات

2826.92تعكس اتجاهات الجمهور بصدق

1817.33االهتمام بالتفسير والتحليل

109.64تنقل الواقع بصدق

21.95الدقة والموضوعية في التغطية

ُيالحظ من الجدول أعاله أن من أكثر أسباب رضا أفراد عينة البحث عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب 
هو "تغطيتها الفورية" وذلك بنسبة 55.8(%( منهم، في حين حصل سبب ألنها "تدعم األخبار بالصور والفيديوهات" على نسبة 
26.9(%(، تاله سبب ألنها "تعكس اتجاهات الجمهور بصدق" على نسبة )%26.9(، وأخيرًا حصل سبب "الدقة والموضوعية في 

التغطية" على أقل نسبة من إجابات المبحوثين، وذلك بنسبة )%1.9( فقط.
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جدول رقم )9(
أسباب عدم رضا أفراد العينة البحث عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب

النسبة التكرارالسبب
الرتبةالمئوية

5846.81ال تلتزم بأخالقيات النشر اإلعالمي

3629.02تنشر أخبار كاذبة ومزّيفة

3629.02التحّيز وعدم الموضوعية في التغطية

3427.43عدم الدقة والمصداقية في التغطية

2822.64تعتمد على الُمبالغة والتهويل

2621.05أفّضل اإلعالم التقليدي

2621.05ُتساهم في التضليل اإلعالمي

يتضح من الجدول السابق أن من أكثر أسباب عدم رضا أفراد عينة البحث عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا 
اإلرهاب هو "عدم التزام هذه التطبيقات بأخالقيات النشر اإلعالمي" وذلك بنسبة  46.8(%(، تاله سبب ألنها " تنشر أخبار كاذبة 
ومزّيفة" و"التحّيز وعدم الموضوعية في التغطية" بنسبة )%29.0(، لكل منهما، وأخيرًا حصل سببا ألنها "أفّضل اإلعالم التقليدي" 

وألنها "ُتساهم في التضليل اإلعالمي"، على نفس النسبة المئوية من إجابات المبحوثين، وذلك بنسبة )%21.0( لكل منهما.
الســؤال الخامــس: مــا التحديــات التــي تواجــه تغطيــة قضايــا اإلرهــاب عبــر تطبيقــات اإلعــالم الجديــد مــن وجهــة نظــر الصحفييــن 

األردنييــن ؟

جدول رقم )9(
التحديات التي تواجه تغطية قضايا اإلرهاب عبر تطبيقات اإلعالم الجديد من وجهة نظر المبحوثين

النسبة التكرارالتحدي
الرتبةالمئوية

7459.701توظيف هذه التطبيقات من قبل الجماعات اإلرهابية نفسها

5645.202الترويج للفكر اإلرهابي دون قصد

5645.202الخلط  بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة

4838.703عدم ُمراعاتها ألخالقيات العمل اإلعالمي

4637.104كثرة األخبار المغلوطة التي تُنشر عبر هذه التطبيقات

4233.905فقدان المصداقية

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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3830.606االهتمام بالسبق الصحفي على حساب التحري من دقة الخبر

3427.407استغالل هذه التطبيقات من قبل الحكومات الُمعادية

2822.608الخلط بين الرأي والخبر

2217.709غياب التشريعات التي تحمي حقوق الصحفيين االلكترونيين

1411.3010التركيز على الجوانب السلبية

86.5011مراقبة الحكومات لتطبيقات اإلعالم الجديد

ُيبّين الجدول السابق أن التحدي األكبر الذي يواجه تغطية قضايا اإلرهاب عبر تطبيقات اإلعالم الجديد من وجهة نظر 
المبحوثين هو "توظيف هذه التطبيقات من قبل الجماعات اإلرهابية نفسها" بنسبة )%59.7(، ثم "الترويج للفكر اإلرهابي دون قصد" 
بنسبة )%45.20(، تاله تحدي "الخلط بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة" بنسبة )%45.2(، ثم "عدم ُمراعاتها ألخالقيات العمل 
اإلعالمي" بنسبة )%38.7(، فيما حصل تحدي "مراقبة الحكومات لتطبيقات اإلعالم الجديد" على أقل نسبة من اجابات المبحوثين، 

وذلك بما نسبته )6.50%(.

السؤال السادس: ما وجهات نظر الصحفيين األردنيين نحو مفهوم اإلرهاب وأسبابه من واقع استخدامهم لتطبيقات اإلعالم 
الجديد؟

جدول رقم )10(
وجهات نظر المبحوثين حول مفهوم اإلرهاب من واقع استخدامهم لتطبيقات اإلعالم الجديد

النسبة التكرارمفهوم اإلرهاب
الرتبةالمئوية

3427.41عملية إجرامية غير مشروعة تتنافى مع مبادئ اإلنسانية واألخالقية

2217.72عملية إجرامية تقوم بها قلة من األفراد بهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع

2217.72ظاهرة إجرامية تقوم بها مجموعات ُمتطرفة تتخذ من الدين ستارًا لها

1814.53االعتداء على أرواح البشر وتدمير اقتصاد الُمجتمع بإيعاز من دول أخرى

108.14عمليات وحشية تستهدف حياة األبرياء

108.14استخدام العنف والقوة لتحقيق الشهرة والسلطة والمال والتأثير الفكري

86.55نوع من التطّرف والتعّصب ُيعادي قيم الُمجتمع

124100المجموع الكلي 

يظهر الجدول أعاله أن وجهات نظر أفراد عينة البحث حول مفهوم اإلرهاب تمّثلت بأنه "عملية إجرامية غير مشروعة تتنافى 
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مع مبادئ اإلنسانية واألخالقية" بنسبة )%27.4(، ثم جاء مفهوم أنه "عملية إجرامية تقوم بها قلة من األفراد بهدف زعزعة أمن 
واستقرار الُمجتمع"، تاله مفهوم أنه "ظاهرة إجرامية تقوم بها مجموعات ُمتطرفة تتخذ من الدين ستارًا لها" بنسبة )%17.7( لكل 
منهما، تالهما مفهوم "االعتداء على أرواح البشر وتدمير اقتصاد الُمجتمع بإيعاز من دول أخرى" بنسبة )%14.5(، ومن ثم مفهومي 
أنه "عمليات وحشية تستهدف حياة األبرياء"، و"استخدام العنف والقوة لتحقيق الشهرة والسلطة والمال والتأثير الفكري" بنسبة )8.1%( 

لكل منهما، وأخيرًا جاء مفهوم اإلرهاب أنه "نوع من التطّرف والتعّصب ُيعادي قيم الُمجتمع" بنسبة )6.5%(.

جدول رقم )11(
وجهات نظر المبحوثين حول أسباب اإلرهاب من واقع استخدامهم لتطبيقات اإلعالم الجديد

الرتبةالنسبة المئويةالتكرارسبب اإلرهاب

6250.001الجهل والفقر

5443.502دعم بعض الدول للعمليات اإلرهابية

5241.903التعصب والتطرف في أمور الدين والعقيدة

4637.104غياب الوعي الديني

4637.104انتشار التيارات الُمنحرفة التي تجذب الشباب عبر االنترنت

3629.005العنصرية ورفض اآلخر

3427.406اإلرهاب صناعة صهيوأمريكية هدفها تشويه صورة اإلسالم في الخارج

2621.007تقيد الحريات

2419.408التطّرف اإلعالمي وتعاظم دور اإلعالم الجديد

يكشف الجدول أعاله أن السبب الرئيس لإلرهاب من وجهة نظر )%50( من أفراد عينة البحث، هو "الجهل والفقر"، ومن 
ثم "دعم بعض الدول للعمليات اإلرهابية بنسبة )%43.5(، ثم "التعصب والتطرف في أمور الدين والعقيدة" بنسبة )%41.9(، تاله 
"غياب الوعي الديني"، و"انتشار التيارات الُمنحرفة التي تجذب الشباب عبر االنترنت" بنسبة )%37.1( لكل منهما، وأخيرًا جاء 

"التطّرف اإلعالمي وتعاظم دور اإلعالم الجديد" بما نسبته )%19.40( من إجابات المبحوثين.

ثالثًا: اختبار فروض البحث
الفرضيــة األولــى: يوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )a<0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول 

مفهــوم اإلرهــاب ُتعــزى لُمتغيــري النــوع االجتماعــي والعمــر.

الختبار فرضية الدراسة األولى، تم إيجاد معامل مربع )كاي( Ch2 كما هو موّضح في الجدولين اآلتيين:
جدول رقم )12(

تأثير النوع االجتماعي على وجهات نظر المبحوثين حول مفهوم اإلرهاب

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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النوع االجتماعي
Total

ذكرأنثى

وجهات نظر المبحوثين 
حول مفهوم اإلرهاب من 
واقع متابعتهم لتطبيقات 

اإلعالم الجديد

االعتداء على أرواح البشر وتدمير 
اقتصاد الُمجتمع بإيعاز من دول أخرى

41418العدد

%3.20%11.30%14.50%

عملية إجرامية غير مشروعة تتنافى مع 
مبادئ اإلنسانية واألخالقية

201434العدد

%16.10%11.30%27.40%

عملية إجرامية تقوم بها قلة من األفراد 
بهدف زعزعة أمن واستقرار الُمجتمع

41822العدد

%3.20%14.50%17.70%

ظاهرة إجرامية تقوم بها مجموعات 
ُمتطرفة تتخذ من الدين ستارًا لها

101222العدد

%8.10%9.70%17.70%

نوع من التطّرف والتعّصب ُيعادي قيم 
الُمجتمع

448العدد

%3.20%3.20%6.50%

عمليات وحشية تستهدف حياة األبرياء
01010العدد

%0.00%8.10%8.10%

استخدام العنف والقوة لتحقيق الشهرة 
والسلطة والمال والتأثير الفكري

01010العدد

%0.00%8.10%8.10%

Total
4282124العدد

%33.90%66.10%100.00%

P-Value*0.000

من خالل الجدول أعاله وقيمة مستوى الداللة، التي تقل عن )0.05(، ُنالحظ وجود تأثير للنوع االجتماعي على وجهات 
نظر المبحوثين حول مفهوم اإلرهاب، حيث أن نسبة 14.50(%( من الذكور يرون أن المفهوم األكثر تعبيرًا عن اإلرهاب هو أنه 
»عملية إجرامية تقوم بها قلة من األفراد بهدف زعزعة أمن واستقرار الُمجتمع«، بينما ترى نسبة )%16.10( من اإلناث، أن المفهوم 

األكثر تعبيرًا هو أنه »عملية إجرامية غير مشروعة تتنافى مع مبادئ اإلنسانية واألخالقية«.
جدول رقم )13(

تأثير الفئة العمرية على وجهات نظر المبحوثين حول مفهوم اإلرهاب
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الفئة العمرية

Total 40 سنة 
فأكثر

من  سنة 
22  إلى 
27 سنة

من 28 سنة 
إلى 33 سنة

من 34 سنة 
إلى 39 سنة

وجهات نظر 
المبحوثين 
حول مفهوم 
اإلرهاب من 
واقع متابعتهم 

لتطبيقات 
اإلعالم الجديد

االعتداء على أرواح البشر 
وتدمير اقتصاد الُمجتمع بإيعاز 

من دول أخرى.

824418العدد

%6.50%1.60%3.20%3.20%14.50%

عملية إجرامية غير مشروعة 
تتنافى مع مبادئ اإلنسانية 

واألخالقية.

10812434العدد

%8.10%6.50%9.70%3.20%27.40%

عملية إجرامية تقوم بها قلة 
من األفراد بهدف زعزعة أمن 

واستقرار الُمجتمع.

1224422العدد

%9.70%1.60%3.20%3.20%17.70%

ظاهرة إجرامية تقوم بها 
مجموعات ُمتطرفة تتخذ من 

الدين ستارًا لها.

668222العدد

%4.80%4.80%6.50%1.60%17.70%

نوع من التطّرف والتعّصب 
ُيعادي قيم الُمجتمع.

60028العدد

%4.80%0.00%0.00%1.60%6.50%

عمليات وحشية تستهدف حياة 
األبرياء.

420410العدد

%3.20%1.60%0.00%3.20%8.10%

استخدام العنف والقوة لتحقيق 
الشهرة والسلطة والمال والتأثير 

الفكري.

404210العدد

%3.20%0.00%3.20%1.60%8.10%

Total
50203222124العدد

%40.30%16.10%25.80%17.70%100.00%

P-Value0.116

من خالل الجدول أعاله وقيمة مستوى الداللة، التي تزيد عن )0.05(، ُنالحظ عدم وجود تأثير للفئة العمرية على وجهات 
نظر المبحوثين حول مفهوم اإلرهاب.

بناًء عليه، تم قبول الفرضية فيما يتعّلق بتأثير النوع االجتماعي على وجهات نظر المبحوثين من الصحفيين األردنيين حول 
مفهوم اإلرهاب، فيما تم رفض ذات الفرضية، فيما يتعّلق بتأثير الفئة العمرية على وجهات نظرهم حول ذات المفهوم.

الفرضيــة الثانيــة: يوجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )a≤0.05( بيــن وجهــات نظــر المبحوثيــن حــول 
أســباب اإلرهــاب ُتعــزى للمســتوى التعليمــي وعــدد ســنوات الخبــرة فــي العمــل اإلعالمــي.

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية



69 2018 - 2019

عبري مجّل أبو ديّة

الختبار فرضية الدراسة الثانية، تم إيجاد معامل مربع )كاي( Ch2 كما هو موّضح في الجدولين اآلتيين:

جدول رقم )14(
تأثير المستوى التعليمي على وجهات نظر المبحوثين حول أسباب اإلرهاب

الدرجة العلمية
Total

دراسات عليادبلوم عاليبكالوريوسدبلوم متوسطتوجيهي

وجهات نظر 
المبحوثين 
حول مفهوم 
اإلرهاب 
من واقع 
متابعتهم 
لتطبيقات 
اإلعالم 
الجديد

الجهل والفقر
243402262العدد

%1.60%3.20%27.40%0.00%17.70%50.00%

عملية إجرامية غير مشروعة 
تتنافى مع مبادئ اإلنسانية 

واألخالقية.

108124434العدد

%8.10%6.50%9.70%3.20%3.20%27.40%

غياب الوعي الديني
422221646العدد

%3.20%1.60%17.70%1.60%12.90%37.10%

التعصب والتطرف في أمور 
الدين والعقيدة

222802052العدد

%1.60%1.60%22.60%0.00%16.10%41.90%

انتشار التيارات الُمنحرفة التي 
تجذب الشباب عبر االنترنت

021622646العدد

%0.00%1.60%12.90%1.60%21.00%37.10%

دعم بعض الدول للعمليات 
اإلرهابية

043041654العدد

%0.00%3.20%24.20%3.20%12.90%43.50%

تقيد الحريات
20162626العدد

%1.60%0.00%12.90%1.60%4.80%21.00%

اإلرهاب صناعة صهيوأمريكية 
هدفها تشويه صورة اإلسالم في 

الخارج

221821034العدد

%1.60%1.60%14.50%1.60%8.10%27.40%

العنصرية ورفض اآلخر
221022036العدد

%1.60%1.60%8.10%1.60%16.10%29.00%

التطّرف اإلعالمي وتعاظم دور 
اإلعالم الجديد

22102824العدد

%1.60%1.60%8.10%1.60%6.50%19.40%

Total
4652458124العدد

%3.20%4.80%41.90%3.20%46.80%100.00%

P-Value*0.000
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من خالل الجدول أعاله وقيمة مستوى الداللة، التي تقل عن )0.05(، نالحظ وجود تأثير للمستوى التعليمي على وجهات 
نظر المبحوثين حول أسباب اإلرهاب، حيث أن النسبة األكبر من الحاصلين على الدراسات العليا والبكالوريوس يرون أن أول 
أسباب اإلرهاب يتمّثل في "الجهل والفقر"، بينما يرى الحاصلين على الدبلوم العالي أن السبب األول لإلرهاب هو "دعم بعض الدول 

للعمليات اإلرهابية". 

جدول رقم )15(
تأثير عدد سنوات الخبرة على وجهات نظر المبحوثين حول أسباب اإلرهاب

الفئة العمرية
Total أقل من 3 

سنوات
من 4-9 

سنوات
من10-15 

سنة
أكثر من 
15سنة

وجهات نظر 
المبحوثين حول 
مفهوم اإلرهاب 

من واقع متابعتهم 
لتطبيقات اإلعالم 

الجديد

الجهل والفقر
626121862العدد

%4.8%21.0%9.7%14.5%50.0%

غياب الوعي الديني
81812846العدد

%6.5%14.5%9.7%6.5%37.1%

التعصب والتطرف في أمور الدين 
والعقيدة

420101852العدد

%3.2%16.1%8.1%14.5%41.9%

انتشار التيارات الُمنحرفة التي 
تجذب الشباب عبر االنترنت

10820846العدد

%8.1%6.5%16.1%6.5%37.1%

دعم بعض الدول للعمليات 
اإلرهابية

418141854العدد

%3.2%14.5%11.3%14.5%43.5%

تقيد الحريات
4841026العدد

%3.2%6.5%3.2%8.1%21.0%

اإلرهاب صناعة صهيوأمريكية 
هدفها تشويه صورة اإلسالم في 

الخارج

4642034العدد

%3.2%4.8%3.2%16.1%27.4%

العنصرية ورفض اآلخر
8661636العدد

%6.5%4.8%4.8%12.9%29.0%

التطّرف اإلعالمي وتعاظم دور 
اإلعالم الجديد

2108424العدد

%1.6%8.1%6.5%3.2%19.4%

Total
16382842124العدد

%12.9%30.6%22.6%33.9%100.0%

P-Value*0.001

تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب من وجهة نظر الصحفيني األردنيني: دراسة مسحية
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من خالل الجدول أعاله وقيمة مستوى الداللة، التي تقل عن )0.05(، ُنالحظ وجود تأثير لسنوات الخبرة في العمل اإلعالمي 
على وجهات نظر المبحوثين حول أسباب اإلرهاب؛ إذ أن النسبة األكبر ممن تزيد خبرتهم عن 15 سنة يرون أن أول أسباب اإلرهاب 
هو "اإلرهاب صناعة صهيوأمريكية هدفها تشويه صورة اإلسالم في الخارج"، بينما من لديهم خبرة ما بين )9-3 سنوات( يرون أن 

السبب األول لإلرهاب هو "الجهل والفقر". 

وعليه، تم قبول الفرضية فيما يتعّلق بتأثير المستوى التعليمي وعدد سنوات الخبرة، على وجهات نظر المبحوثين من الصحفيين 
األردنيين حول أسباب اإلرهاب.

نتائج البحث

• أظهرت النتائج أن غالبية المبحوثين من الصحفيين األردنيين العاملين في الصحافة اإللكترونية، يتصفحون اإلنترنت ألكثر من 
ثالث ساعات يوميًا، كما يحرصون على استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد بصورة ُمستّمرة، السيما شبكات التواصل االجتماعي 
والمواقع االلكترونية اإلخبارية. وُتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة عمل المبحوثين في الصحافة االلكترونية، التي تعتمد بشكل كبير 

على التقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات اإلعالم الجديد.
• يستخدم غالبية المبحوثين تطبيقات اإلعالم الجديد؛ كونها تُقّدم من وجهة نظرهم أخبارًا ُمتجددة، وألنها سريعة في تغطية األحداث 
وُمتابعتها، إلى جانب أنها تكشف عن اتجاهات الجمهور إزاء األحداث والقضايا الُمهّمة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من 
دراسة الطوالبة )2014(، ودراسة العساف )2016(، اللتان كشفتا أن من أهم أسباب استخدام المبحوثين لوسائل اإلعالم الجديد، 
هو تمّيزها بالفورية والسرعة في نقل وتغطية األحداث. وُتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة عمل المبحوثين في الصحافة االلكترونية، 

التي تسعى دائمًا وراء السرعة في نقل األخبار، السيما في أوقات الصراعات واألزمات.
• جاء التقييم العام لغالبية المبحوثين من الصحفيين األردنيين لتغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا  اإلرهاب، بأنها تغطية ُمضللة 
بنسبة )%41.9(، وُمبالغ فيها بنسبة )%35.5(، وسطحية بنسبة 29.0(%(، وهو ما يشي بوعي المبحوثين بخطورة االعتماد 

الكامل على تطبيقات اإلعالم  الجديد في الحصول على المعلومات حول األحداث والقضايا الُمهّمة.
• جاءت درجة رضا المبحوثين عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب متوسطة؛ إذ أبدى ما نسبته )%51.6( منهم، 
عدم رضاهم عن تغطية تطبيقات اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب؛ لعدم التزامها من وجهة نظرهم بأخالقيات النشر اإلعالمي، 
فيما أبدى )%37.1( منهم رضاهم عن هذه التغطية بسبب فوريتها. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العساف )2016(، التي 
كشف أن أسباب رضا المبحوثين عن تغطية وسائل اإلعالم الجديد لقضايا اإلرهاب، هو تغطيتها الفورية لألحداث لحظة وقوعها، 
وتختلف مع نتيجة نفس الدراسة، التي أوضحت أن أسباب عدم رضا المبحوثين عن هذه التغطية هو تحّيزها. وتكشف هذه النتيجة 

عن حرص المبحوثين على االلتزام بأخالقيات النشر اإلعالمي.
النتائج أن التحدي األكبر الذي يواجه تغطية قضايا اإلرهاب عبر تطبيقات اإلعالم الجديد من وجهة نظر ما نسبته  • أظهرت 
)59.70%( من المبحوثين، يتمّثل بتوظيف هذه التطبيقات من قبل الجماعات اإلرهابية نفسها. وهو ما يوّضح وعي المبحوثين 

بخطورة العالقة ما بين اإلرهاب وتطبيقات اإلعالم الجديد.
• يتمّثل مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر المبحوثين، بأنه عملية إجرامية غير مشروعة تتنافى مع مبادئ اإلنسانية واألخالقية، في 
حين أن السبب الرئيس لإلرهاب من وجهة نظهرهم، هو الجهل والفقر. وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة الداغر )2016(، 

التي بّينت أن اإلرهاب من وجهة نظر المبحوثين، هو صناعة غربية أمريكية.
 • هناك تأثير للنوع االجتماعي على وجهات نظر المبحوثين حول مفهوم اإلرهاب، فيما لم يظهر أي تأثير للفئة العمرية على وجهات 

نظرهم حول ذات المفهوم، وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة االختالف بين الذكر واألنثى في الُحكم على األمور.
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 • هناك تأثير للمستوى التعليمي ولسنوات الخبرة في العمل اإلعالمي على وجهات نظر المبحوثين حول أسباب اإلرهاب. وتتفق 
هذه النتيجة مع ما ذهبت إليه نظرية فجوة المعرفة، من حيث تأثير  المستوى التعليمي ورصيد الخبرة الشخصية لألفراد، في خلق 

نوع من التباين بين وجهات نظرهم، حول الموضوعات والقضايا العامة الُمثارة في وسائل اإلعالم.

مقترحات البحث

ختامًا، ُيقّدم البحث المقترحات اآلتية حول الموضوع المبحوث:
1. ضرورة استثمار تطبيقات اإلعالم الجديد بشكل صحيح، والعمل على توعية وتثقيف الجمهور األردني بمزايا هذه التطبيقات 

ومخاطرها؛ لالستفادة من خدماتها الُمتجددة في التصّدي لإلرهاب. 
2. رفع كفاءة الصحفيين واإلعالميين األردنيين، فيما يختص بتناول أحداث وقضايا اإلرهاب إعالميًا؛ وذلك من خالل التدريب 
الُمتخصص في مجال التغطية اإلعالمية الُمتعلقة باألزمات، بما فيها األحداث والموضوعات اإلرهابية، السيما في مجال التغطية 

عبر تطبيقات اإلعالم الجديد. 
3. ضرورة فرض ضوابط وسن قوانين، تُنّظم العمل على تطبيقات اإلعالم الجديد، باإلضافة إلى تشديد الرقابة من قبل الحكومة 
األردنية، على ما يتم نشره وتداوله من معلومات وبيانات عبر هذه التطبيقات، ولكن بما ال يمس بالطبع حرية المواطن األردني.
4. إنشاء صفحات رسمية وخاصة على منصات التواصل االجتماعي، تهدف إلى مواجهة الفكر الُمتطرف والتصّدي له بالحجة 
والبرهان، إلى جانب فتح قنوات الحوار مع الشباب األردني؛ بغية توعيتهم بمخاطر الجماعات اإلرهابية على األمن والسلم الوطني 

والقومي.
5. حظر الوصول إلى مواقع وصفحات الجماعات اإلرهابية على شبكة االنترنت.

6. نشر التعاليم الصحيحة للدين، والتشجيع على التسامح والتعايش الديني بين ُمختلف األديان، والتحذير من نشر مواد إعالمية من 
شأنها تعزيز الكراهية، أو الُتحريض على العنف والفكر الُمتطرف أو الُمتعصب.
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الدكتور محمد كامل القرعان
قسم الصحافة واإلعالم

الدكتور أشرف فالح الزعبي
قسم اإلذاعة والتلفزيون

الدكتور احمد عريقات
جامعة الشرق األوسط

الملخص

هدف هذا البحث الكشف عن اثر استخدام الفيسبوك في تعزيز ثقافة الكراهية بالمجتمع األردني من وجهة نظر صحفيي وكالة 
األنباء األردنية. تكونت عينة الدراسة من ) 65 ( صحفيًا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة 

مكونة من عشرة أسئلة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر معنوي للفيسبوك في نشر ثقافة خطاب الكراهية في المجتمع, كما بينت النتائج وجود أثر معنوي 
للفيسبوك في رفع مستوى ثقافة الفرد, ونشر التسامح الديني بين أفراد المجتمع, كما أشارت النتائج إلى وجود أثر معنوي للفيس بوك في 
إثارة العصبية الدينية بين أفراد المجتمع, وتعزيز القيم اإليجابية بالمجتمع من جانب آخر, وأظهرت النتائج وجود أثر معنوي للفيسبوك 
كأداة بيد العصابات اإلرهابية للترويج ألفكارها الظالمية, ومساهمة الفيسبوك في الحوار البناء, ووجود أثر معنوي لمواجهة خطاب العنف 

والكراهية وأنه مسؤولية جماعية من خالل وسائل اإلعالم الحديثة.

الكلمات المفتاحية: استخدام الفيسبوك, ثقافة الكراهية, المجتمع األردني, صحفيي وكالة األنباء األردنية.

مقدمة 

يشهد العالم المعاصر مجموعة من المتغيرات المتسارعة في مجال االتصال وتقنية المعلومات، ما جعل الكون قرية صغيرة تنتقل 
فيها المعلومات  في اجزاء من الثانية، وال شك ان هذه المتغيرات لها تأثيرها المباشر على األفراد والمؤسسات المكونة للمجتمعات ، ما 
دفع تلك المجتمعات الى قبول هذه المستحدثات والتكيف معها لتحقيق االستفادة مما تقدمه من مزايا في جميع المجاالت.)خالد، 2011(.

والمملكة األردنية الهاشمية كأحد مجتمعات العالم المعاصر لم تكن بعيدة عن هذه الثورة فهي تشهد منذ عدة عقود اقبااًل كبيرًا في 
مجال التحول إلى مجتمع تقني يقوم على االستفادة من المزايا التي تقدمها تقنية االتصال بشكل خاص والتقنية الحديثة بشكل عام في 
جميع الميادين ، لمواكبة عصر المعلومات الذي ُفرض على الجميع، وحتى ال تجد نفسها في عزلة عن بقية دول العالم )زاهر، 2003(. 

التي فجرت ثورة هائلة في نظم  الجديدة لإلعالم واالتصال  التقنيات  العالم قفزات كبيرة في استخدام  التحوالت شهد  وسط هذه 
عالمية ومعلوماتية واحدة، ولقد  اإلتصال والمعلومات، وساهمت بذلك في اندماج وارتباط مختلف األطراف العالمية في منظومة مالية واإ
ساعد على هذا االرتباط ظهور الذكاء االصطناعي، وما رافقه من التطور الكبير في مجال المعلوماتية وفعالية تكنولوجياته. ) المحنه، 

.)2002

الدكتور محمد كامل القرعان، الدكتور أرشف فالح الزعبي، الدكتور احمد عريقات
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وتعد مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت وأشهرها على اإلطالق الفيسبوك من أحدث منتجات تكنولوجيا االتصال وأكثرها 
شعبية، ورغم أن هذا الموقع أنشئ في األساس للتواصل االجتماعي بين األفراد لكن استخدامه امتد ليشمل النشاط السياسي من خالل 
تداول المعلومات الخاصة باألحداث السياسية وكذلك الدعوة الى حضور الندوات أو التظاهر أو العصيان أو المناسبات أو تأجيج الشارع 

ضد قضية ما )جمعة، 1984(.

وبداية ظهور المواقع االجتماعية كانت منتصف التعسينيات حيث انشىء موقع Classmates.com( ( عام 1995 للربط بين 
زمالء الدراسة وموقع  )SixDegrees.com( عام 1997 الذي ركز على الروابط المباشرة بين األشخاص ، وظهرت في تلك المواقع 

الملفات الشخصية للمستخدمين وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من األصدقاء . ) خالد،2008(.

ومع بداية عام 2005 ظهر موقع ماي سبيس ) my space( األميركي الشهير الذي يعتبر من أوائل وأكبر الشبكات االجتماعية 
على مستوى العالم ومع منافسه الشهير فيسبوك والذي بدأ أيضا في االنتشار المتوازي مع )ماي سبيس( حيث وصل عدد المشتركين في 
الفيسبوك بعد ست سنوات من عمره أكثر من )800( مليون مشترك من انحاء العالم كافة ) السيد،2009(. أما مستخدمي موقع تويتر 
والذي ظهر عام)2006( م فقد وصل عددهم حتى نهاية عام 2016 إلى الموقع إلى )1.59( مليار مستخدم حول العالم، واستخدام 

مليار شخص للجروبات بالموقع، باإلضافة إلى اقتراب وصول عدد مستخدمى تطبيق واتس آب إلى المليار )المنصور،2012(. 

ومع انتشار هذه المواقع التي ساهمت في حرية التعبير وفرصة لتبادل االتصال والمعرفة والقضاء على عوائق التواصل واالتصال 
والمواصالت فقد زادت من تقارب االفراد وتفاعلهم وانشاء عالقات صداقة جديدة ، اال انه في المقابل تشكل مصدر الخطر الحقيقي 
على العالقات االجتماعية، وتؤدي الى ميالد مجتمع يحمل عوامل القطيعة مع التقاليد الثقافية، كما تؤدي الى العزلة وتفكك نسيج الحياة 
االجتماعية ، كما ان هذه الشبكات، اقتحمت الحياة العائلية بحيث قللت من فرص التفاعل والتواصل داخل األسرة ) بوشليبي، 2006(.

وامتازت شبكات التواصل االجتماعي عن غيرها من وسائل االتصال واإلعالم  بالتقارب بين مستخدميها من حيث الرغبة في 
التواصل والتبادل وفق اهتماماتهم الثقافية والسياسية واالجتماعية والفكرية وغيرها، كما امتازت بتبادل األدوار بين المرسل والمتلقي وتبادل 
التأثير على عكس غيرها من وسائل االتصال أو اإلعالم التي تعتمد على طرفين أحدهما المرسل الذي يختار محتوى الرسالة اإلعالمية 
ويشغل الوسيلة اإلعالمية بقصد التأثير بالطرف األخر وهو المتلقي، حيث أصبح للمتلقي في هذا النوع من اإلعالم  دور اكبر من 
اإلعالم السابق الذي يمكن وصفه بالتقليدي، والذي كان الى وقت غير بعيد هو المتفرد صاحب األثر الذي يوجه فكر واتجاهات وسلوك 
المتلقين، فجاء اإلعالم الجديد الذي زاد من دور المتلقي وفاعليته في العملية االتصالية وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات، وتعزز هذا 
الدور من خالل  شبكات التواصل االجتماعي التي تعتمد في تشغيلها ومحتواها على مستخدميها الى مستوى الشراكة )أبو فودة، 2006(. 

نظرية االستخدامات واألشباعات

تركز نظرية االستخدامات واإلشباعات على جمهور الوسيلة اإلعالمية وتهتم بإشباع رغباته وتلبية حاجاته، انطالقا من كونه فاعال في 
العملية االتصالية يعمل على تقييم كل ما تعرضه عليه وسائل اإلعالم لمعرفة ما إذا كانت عملية التعرض تلك تلبي رغباته وحاجاته 
فيتخذ قراره باالستمرار في التعرض أو االنسحاب، إذ تؤكد هذه النظرية أن الجمهور المتلقي يسعى إلى تحقيق غايات معينة من تعرضه 

لهذه الوسائل )العبد، 2009(. 

أثر استخدام الفيسبوك يف نرش ثقافة الكراهية باملجتمع األردين من وجهة نظر "صحفيي وكالة األنباء األردنية



77 2018 - 2019

ويعرف مدخل االستخدامات واإلشباعات بأنه جمهور وسائل االتصال الذين يتعرضون بهدف معين إلشباعات حاجات فردية 
معينة، وقد أكد كاتز Katz(( وهو أحد رواد هذا المدخل أن استخدام وسائل االتصال يتضح بصورة واضحة حينما نوجه اهتمامنا بما 

يفعله الجمهور بتلك الوسائل، ال حينما نهتم بما تفعله وسائل االتصال بالجمهور) أبو عرقوب، 1993(.

ويسعى مدخل االستخدامات واإلشباعات إلى تحقيق األهداف اآلتية: 
معرفة كيفية استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم على افتراض أنه جمهور نشط يختار ويستخدم الوسيلة التي تشبع حاجاته.   -

معرفة دوافع الجمهور المراد إشباعها من خالل وسائل اإلعالم أو وسيلة معينة.   -
الحصول على نتائج تساعد في الفهم األعمق لعملية االتصال.  -

ويعتمد مدخل االستخدامات واإلشباعات على الفروض اآلتية )أبو هاللة، 1987؛ عبدالعزيز، 1999(.:  -
أن جمهور المتلقين هو جمهور إيجابي نشط في استخدامه لوسائل اإلعالم، وهو استخدام موجه لتحقيق أهداف معينة يحددها   -

األفراد.
يملك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل معينة يرى أنها تشبع حاجاته.  -

تختلف درجة إشباع الحاجات المختلفة وفقًا الختالف وسائل اإلعالم.   -
أن الجمهور وحده القادر على تقدير وتحديد حاجاته واهتماماته، وبالتالي يختار الوسائل والمضامين التي تشبع هذه االحتياجات.   -
االستدالل على المعايير الثقافية السائدة في أي مجتمع من خالل استخدامات الجمهور لوسائل االتصال المختلفة، وليس من خالل   -

محتوى الوسائل التي تقدمها وسائل االتصال.

وطبقًا للتراث البحثي في نظرية االستخدامات واإلشباعات فهناك ثمة إشباعات عدة  تحققها وسائل اإلعالم لجمهورها، كإشباعات 
شباعات العملية االتصالية عبر الحصول على المعلومات والتسلية وقضاء وقت الفراغ والهروب،  المحتوى الذي تعرضه هذه الوسائل، واإ
شباع حاجات التفاعل االجتماعي واإلثارة ومعرفة ما يفعل الناس في المواقف المختلفة، كما تُقسم هذه الدوافع إلى دوافع طقوسية  واإ
لتمضية وقت الفراغ والتسلية والتنفيس عن الذات، ودوافع معرفية تتمثل في الحصول على المعارف  المتنوعة في مجاالتها، كذلك دوافع 
اجتماعية تتمثل في السعي إلى إقامة عالقات اجتماعية مع أشخاص  جدد، والحرص على التواصل  والمشاركة االجتماعية مع أفراد 
األسرة واألصدقاء فضاًل عن حرية التعبير عن الرأي في الموضوعات والقضايا شتي  والتخلص من الشعور بالعزلة االجتماعي)عبد 

العزيز،1999(. 

وطبقا لهذه النظرية فإننا نستطيع تفسير التغير في سلوك استخدام وسائل االتصال نحو تبنى تكنولوجيا اإلنترنت الجديدة، التي 
أو الحصول على  الوقت،  الجمهور يستخدم اإلنترنت لالسترخاء والتسلية وقضاء  الجمهور من إشباع احتياجاته  السيما وأن  تمكن 

المعلومات، وهي اإلشباعات نفسها التي كانت وال تزال وسائل اإلعالم التقليدية تحققها ولكن بدرجة أقل الخاصة )التل،1987(.
وتأتي هذه الدراسة لرصد أثر استخدام الفيسبوك على نشر خطاب الكراهية لعينة من صحفيي وكالة األنباء األردنية في عمان ويرجع 
سبب اختيار هذه الموضوع لظهور ووضوح عدة تأثيرات ناتجة عن انتشاء استخدام هذه الشبكات ما جعل هذا النوع من التواصل محل 

دراسة وبحث خاصة تواتر السلبيات وااليجابيات التي ترد يوما بعد يوم في تراث الميادين لبحوث االتصال.

مشكلة الدراسة
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أصبحت شبكات التواصل اإللكترونية وسيلة ناشطة للتواصل بين األفراد حيث أتاحت الربط بين الزمالء واألصدقاء واالقارب وليس 
هذا فقط بل أنها تساعد في التعرف والتواصل بين األشخاص والمجتمعات المختلفين بعضهم عن بعض. 

ومن هذا المنطلق سعت الشبكات اإللكترونية لتوفير قدر مناسب من المواقع التي تدعم التواصل وأبرزها على اإلطالق موقع  
الفيسبوك، والحظ الباحث من خالل مشاهدته ومتابعاته وطبيعة عمله الصحفي في وكالة األنباء األردنية أن هذه الشبكات تزداد نسبة 
انتشارها يوما بعد يوم خاصة بين الصحفيين ويتنوع استخدامهم لها بين ما هو ايجابي وما هو سلبي فضال عن قوة تأثيرها على العالقات 
الميدانية والعملية وتعامله الشخصي مع مواقع  الباحث من خالل متابعته  البحث حول تلمس  االجتماعية، ومن هنا تتمحور مشكلة 
التواصل االجتماعي )الفيسبوك(  زيادة انتشارها وقوة تأثيرها على فئة تعتبر من اكثر مستخدميها وهم الصحفيين العاملين تحديدا بوكالة 
األنباء األردنية مما دعا للقيام بهذا البحث إللقاء الضوء على هذه الظاهرة في مجتمعنا وأثر استخدام الفيسبوك على ترويج الشائعات 
وتعزيز ثقافة خطاب الكراهية والتأثير على األفراد ، وبخاصة أنها أصبحت متاحة لجميع فئات المجتمع، لسهولة استخدامها والتعامل 

مكانية استخدامها في جميع األوقات واألماكن والمواقع. معها وكلفتها المالية المتواضعة واإ

سؤال الدراسة

- لدى الدراسة سؤال رئيس "ما أثر استخدام الفيسبوك في تعزيز ثقافة الكراهية بالمجتمع األردني من وجهة نظر صحفيي وكالة 
األنباء األردنية؟" 

أهمية الدراسة

تبرز أهمية هذه الدراسة في تحديد طبيعة استخدام موقع الفيسبوك كإحدى وسائل التكنولوجيا الحديثة والتعرف على اإلشباعات 
التي يحققها لمستخدميه، وطبيعة التأثيرات السلبية وااليجابية التي تنجم عن هذه االستخدامات، بهدف وضع النتائج أما المؤسسات 
التعليمية والتربوية واإلعالمية في األردن التي يمكن أن تلعب دورا ايجابيا في تالفي هذه السلبيات وتدعيم االيجابيات) العبد، 2009(.

ومن الممكن أن تساهم  هذه الدراسة في  إثراء المكتبة العربية بالنتائج التي يمكن أن تتوصل إليها حول اآلثار التي يخلفها 
استخدام الفيسبوك على االمن الفكري وخطاب الكراهية وترويج الشائعات وخدمة االفكار المتطرفة سواء أكانت هذه اآلثار ايجابية أم 
سلبية،  وتوفير رؤية علمية موضوعية، للوقوف على دور هذه المواقع على الصعيد األردني، وذلك من خالل توفيرها للنتائج العلمية 

المتعلقة بهذا الجانب.

أهداف الدراسة

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
التعرف الى تأثير استخدام الفيسبوك  في نشر خطاب الكراهية بين المستخدمين.  -

األسباب التي تدفع الى االشتراك في موقع الفيسبوك.  -
الكشف عن اآلثار االيجابية والسلبية للفيس بوك على العالقات االجتماعية.   -

أثر استخدام الفيسبوك يف نرش ثقافة الكراهية باملجتمع األردين من وجهة نظر "صحفيي وكالة األنباء األردنية
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التعريفات االصطالحية

1. أثر عرفها المعجم الوسيط : أثََّر : ) فعل : رباعي الزم ، متعد بحرف (. أثَّْرُت ، ُأَؤثُِّر ، َأثِّْر ، مصدر َتْأِثيٌر . 

ِعيِف . ) جبران خ .  2. أثََّر ِفيِه بَكاَلِمِه : : َتَرَك ِفيِه أثرًا . :- َهَذا األْمُر اَل ُيَؤثُِّر ِفي :- :- اتُرُكوُه َفالدُُّموُع اَل ُتَؤثُِّر ِفي َغْيِر الضَّ
جبران (. 

َل اْقِتناَعُه . :- َصِديِقي ُأَؤثُِّر َعَلْيِه َوُيَؤثُِّر َعَليَّ .  3. أثََّر َعلْيِه : ِاْسَتماَلُه ، َحوَّ

4. أثََّر ِبِه : َتَرَك ِبِه َأَثرًا .

5. استخدام : معنى استخدام في معجم المعاني الجامع - ِاسِتخدام: )اسم( مصدر ِاْسَتْخَدَم. ِاْسِتْخداُم اْلَمْرَأِة َأِو الرَُّجِل : ِاتَِّخاُذَها 
َخاِدَمًة َأْو َخاِدًما ِاْسِتْخداُم آلٍة : ِاْسِتْعَماُلَها ، ِاْسِتْخداُم ُكلِّ اإِلْمَكاَناِت : ِاْسِتْغاَلُلَها. 

6. تعزيز: هو عملية تدعيم السلوك المناسب أو زيادة احتماالت تكراره في المستقبل بإضافة مثيرات إيجابية أو إزالة مثيرات سلبية 
الناحية  إيجابي من  اثر  المستقبل، فهو ذو  السلوك في  التعزيز على زيادة احتماالت تكرار  تقتصر وظيفة  بعد حدوثه. وال 

االنفعالية أيضا )حيث يؤدي التعزيز إلى تحسين مفهوم الذات( وهو أيضا يستثير الدافعية ويقدم تغذية راجعة بناءة.

7. ثقافة : هي مجموعٌة من العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها أفراُد المجتمع، أيضًا ُتعرُف الثّقافُة بأّنها المعارف والمعاني التي تفهمها 
جماعٌة من الّناس، وتربُط بينهم من خالل وجود ُنُظٍم ًمشتركة، وتساهُم في الُمحافظِة على اأُلسِس الّصحيحة للقواعد الثقافّية، 
ومن الّتعريفات االصطالحّية اأُلخرى للثّقافة هي وسيلٌة تعمُل على الجمِع بين األفراد عن طريق مجموعٍة من العوامل السياسّية، 

واالجتماعّية، والفكرّية، والمعرفّية، وغيرها من العوامل األخرى.

لك عن َشْخص أو َشْيء ويدَفعك إلى اْزِدرائه، إلى النُّفور منه. 8. الكراهية : ُشعوٌر شديد ُيحوِّ

ه إلى ُجمهور من الُمسَتمعين في ُمناَسبة من الُمناَسبات."َأْلَقى ِخطاًبا ِخالل َمْأُدَبة" 9. الخطاب : كالم ُيَوجَّ

شبكات التواصل اإللكترونية: هي مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب أو ما يعرف باسم ويب2   -
تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء ) بلد، جامعة، مدرسة ، شركة 
... الخ ( كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على الملفات الشخصية لآلخر ين ومعرفة 

أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحوا  للعرض. )الدراب، 2009(. في االدب النظري.

وتعرف اجرائيا : بانها كل المواقع التي تنشر اخبارها على شبكة االنترنت بما فيها الشبكات االجتماعية.  -

العالقات االجتماعية: هي نموذج التفاعل المتبادل الذي يستمر فترة معينة من الزمن تؤدي إلى ظهور مجموعة توقعات اجتماعية   -
ثابتة وتعتبر عالقة الدور المتبادل بين الزوج والزوجة والعالقة بين المحلل النفسي والمريض أمثلة على العالقات االجتماعية )الحيلة، 
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. (2002

تعرف اجرائيا : بانها العالقات القائمة بين االفراد والتي قد تستمر او ال تستمر وبعضها يحكمها مصالحة انية.  -

الفيسبوك ) Facebook ( : ال داع هنا بل االدب النظري هو موقع اجتماعي أطلق في الرابع من فبراير 2004 والموقع يتبع نفس   -
شركة فيس بوك الخاصة ويسمح هذا الموقع للمستخدمين باالنضمام إلى عدة شبكات فرعية من نفس الموقع تصب في فئة معينة 
مثل منطقة جغرافية معينة – مدرسة معينة وغيرها من األماكن التي تساعدك على اكتشاف المزيد من األشخاص الذين يتواجدون في 
نفس فئة الشبكة. كما أنه يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم على تبادل المعلومات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق 

عليها ويسهل إمكانية تكوين عالقات في فترة قصيرة )خالد،2011(.

يعرف اجرائيا : موقع يتيح للناس التعارف والتبادل في االفكار ونشر افكرتهم ومناسبتهم والمشاركة في ابداء الراي حول كل القضايا   -
المحلية والعالمية ونر الصور والفيديو.

خطاب الكراهية: “كل ما يشتمل إساءة أو إهانة أو تحقيرًا لشخص أو جماعة من منطلق انتمائه أو انتماءاتهم العرقّية أو الدينّية أو   -
السياسّية أو بسبب اللون أو اللغة أو الجنس أو الجنسّية أو الطبقة االجتماعّية أو االنتماء اإلقليمي أو الجغرافي أو المهنة أو المظهر 
أو اإلعاقة هو خطاب كراهية وكل ما يشتمل تحريضًا أو قولبة لجماعة في إطار يثير التهّكم والسخرية أو تقلياًل من قدر جماعة 

واتهامًا لها بالنقص والدونّية )سويف، 1975(.

يعرف اجرائيا : هو كل ما من شأنه تعكير صفو الناس في الحياة الطبيعة والخروج عن المألوف في الحوار والحكم على االمور كلها.  -

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : تتميز هذه الدراسة عن االخرى بانها لجأت الى صحفيين ممارسين للعمل الصحف   -
يوما مدى تأثير ذلك على خطابهم الشخصي ونشرهم لألخبار  وابعاد مواقفهم الشخصية عن المواقف العامة ال سيما بانهم يعملون 
بمؤسسة اعالمية رسمية حالها ناطق باسم الدولة والحكومة وتتبع مباشرة لوزارة الدولة لشؤون اإلعالم. كما ان العديد من الصحفيين 

فيها ينشرون اخبار رسمية بحسب عملهم ويكون رايهم بقرارات الحكومة مغايرة ومعارضة وناقدة تماما.

محددات الدراسة: 

ناثًا.  اقتصرت الدراسة على الصحفيين العاملين في وكالة األنباء األردنية )بترا( ذكورًا واإ

الدراسات السابقة:

أجرى نيكول ولسون ) )2007دراسة هدفت إلى  الكشف عن اآلثار االيجابية التي حققها استخدام الفيسبوك ودورة في تكوين 
عالقات مع مجموعات األصدقاء. وخلصت إلى أن الفيسبوك ال يؤثر سلبا على الطالب وتحصيلهم العلمي بل يدفعهم لمزيد من األداء 
خالل ما يتحه لهم من معلومات قد تفدهم في مجالهم التعليمي. كما توصلت إلى  أن الفيسبوك اصبح ظاهرة اجتماعية هامة لها جاذبيتها 

وأنها أصبحت متاحة ألغلب الفئات .
وأجرت خضر )2009( دراسة هدفت إلى الكشف عن اآلثار النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب المصري لمواقع الشبكات 

أثر استخدام الفيسبوك يف نرش ثقافة الكراهية باملجتمع األردين من وجهة نظر "صحفيي وكالة األنباء األردنية
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االجتماعية والدوافع التي دعت الشباب المصري الستخدام الفيسبوك وتوصلت إلى أن أهم مصادر معرفة الطالب لشبكة الفيسبوك هم 
األصدقاء والمعارف، وأن عنصر الترفيه والتسلية هما في أعلى قائمة دوافع استخدامهم للفيسبوك إضافة إلى أن إمكانية أن يؤدي لفيسبوك 

إلى تنمية المهارات الشخصية، وتمكينه سهولة التعامل مع اآلخرين .

شباعات, طالب كلية الفنون واإلعالم للفيس بوك  كما أجرى الدماري )2010 (  دراسة هدفت إلى الكشف عن استخدامات واإ
ن السبب الرئيس الستخدامهم  كشبكة اجتماعية. خلصت الدراسة إلى أن الفيسبوك كشبكة اجتماعية يستخدم من قبل معظم الطلبة واإ
للفيس هو اكتساب معارف وتعمق اكثر بالعالم الخارجي والتواصل مع أناس ذات االهتمام المشترك وان االستخدام المفرط للفيس بوك 
يؤدي الى االنشغال عن القراءة ويؤدي الى الكسل والتراخي وبالتالي خفض التحصيل الدراسي. كما توصلت إلى أن الفيسبوك كشبكة 
اجتماعية يشبع الطلبة معرفيا ويزود الطلبة بمعرفة متعمقة بالعالم وأيضا للفيس بوك إشباع اجتماعي بخلقه جو اجتماعي وتواصل بين 
الزمالء حتى في أوقات العطالت الى جانب اإلشباع الفكري لطرح أفكار جديدة للتواصل بين الطلبة ومناقشتها مع بعض مناهج الدراسة 

والمحاضرات واكتشافهم طرق أفضل لمراجعة الدروس.

أما دراسة فيلكس كوبلر )2010  ( فهدفت إلى فهم ما إذا كان االتصال غير المتزامن عبر خدمة الرسائل التي يتيحها الفيسبوك 
تحقق ترابطا بين المستخدمين من عدمه. وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما ازداد مقدار استخدام خدمة الرسائل كلما شعر مستخدموها أنهم 
أكثر ارتباطا وأن الشعور باالرتباط يبدو أنه متعلق بكيفية الرسائل وليس بنوع المعلومات التي يتشارك بها المستخدم مع اآلخرين عبر 
الشبكة. كما توصلت الى أن مشاركة المعلومات ال تتم فقط بإيجابيه، بل إنها تعمل على استثارة تفاعل المستخدمين للتعليق على ما 

يكتبه أصدقاؤهم حتى أن  نسبة %44 من المبحثين يفعلون ذلك  على األقل مرة واحدة يوميا.

وقام العتيبي )2011( بدراسة هدفت إلى الكشف عن "استخدام طالب وطالبات الجامعات السعودية لشبكة الفيسبوك " دراسة 
تطبيقية. أظهرت نتائج الدراسة ما نسبته )%77( من طالب وطالبات الجامعات السعودية يستخدمون للفيسبوك ، وكان دافع االستخدام 
هو تمضية الوقت والتسلية والذي جاء في المرتبة األولى في اإلشاعات المتحققة من استخدامه. كما خلصت الدراسة إلى أن الفيسبوك 

يحقق ماال تحققه وسائل اإلعالم األخرى من الحصول على معلومات ومعارف وتكوين عالقات اجتماعية متعددة ومنوعه.

وقام راين النج وكيلف المب )2011 ( بدراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة شعور مستخدمي الفيسبوك نحو خصوصياتهم 
على اإلنترنت  إضافة إلى معرفة ردود أفعالهم حول اإلضافات الجديدة التي يتم وضعها من قبل شركة الفيسبوك مثل خاصية التغذية  
))Feed. وخلصت  إلى أنه بينما يوجد بعض المستخدمين الحريصين على حفظ خصوصياتهم الشخصية، إال أن غالبية المستخدمين  
استمروا في نشر معلومات شخصية ألصدقائهم، رغم خصوصية هذه المعلومات، وأن معظم المستخدمين لم يغيروا آلية الحفاظ على 
خصوصياتهم حتى مع إضافة خاصية التغذية ) Feed( التي تمكنهم من التحكم في المعلومات التي يمكن السماح لآلخرين باالطالع 

عليها، و األخرى التي يرون فيها نوعا من الخصوصية.

التعقيب على الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة موضوع أثر الفيسبوك على العالقات االجتماعية  بشكل عام، كما وردت في دراسة الدماري والعتيبي 
شباعات الفيسبوك كشبكة اجتماعية وأن السبب الرئيس الستخدامهم هو اكتساب  نرمين زكريا خضر راين النج" )........(باستخدامات واإ
ن االستخدام المفرط للفيس بوك يؤدي إلى االنشغال  معارف وتعمق أكثر بالعالم الخارجي والتواصل مع أناس ذات االهتمام المشترك واإ
عن القراءة ويؤدي إلى الكسل والتراخي، وكذلك أبرزت الدراسات األجنبية كدراسة "راين النج".............. ودراسة "فيلكس كوبلر" 
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الفيسبوك وأنه أصبح ظاهرة  الترابط االجتماعي  على  التي ركزت  على  ................. ودراسة نيكول ولسون ................ 
اجتماعية مهمة لها جاذبيتها إضافة إلى أنها متاحة ألغلب إفراد المجتمع.

وبمقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة تجدر اإلشارة إلى أنه لم يكن هناك أي من الدراسات السابقة اهتمت بتناول أثر استخدام 
الفيسبوك في تعزيز ثقافة الكراهية، وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة، أضف إلى ذلك عينة الدراسة والمتمثلة 

بالصحفيين. ويتوقع أن تكون هذه الدراسة انطالقًا لدراسات أخرى في هذا المجال.
منهج الدراسة 

تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي المسحي الذي يقوم على الرصد والمتابعة الدقيقة لظاهرة أو حدث والحصول على 
البيانات بطريقة كمية أو نوعية في فترة زمنية محددة، وذلك من خالل األداة المستخدمة في هذه الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة  

طبقت هذه الدراسة على عينة من صحفيي وكالة األنباء األردنية، حيث تم تطبيق الدراسة على  )65( صحفيًا تم اختيارهم بطريقة 
عشوائية من كال الجنسين من أصل )175( صحفي والمتمثل بمجتمع الدراسة، والجدول )1( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيري 

الجنس، وطبيعة العمل.
جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيري الجنس وطبيعة العمل

النسبة المئويةالتكرارالمتغير

الجنس

1624.6أنثى

4975.4ذكر

65100.0المجموع

طبيعة العمل

3756.9مندوب

2843.1محرر

65100.0المجموع

أداة الدراسة

تم في هذه الدراسة استخدام االستبانة لجمع البيانات، وقد تم إعداد أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة 
ذات العالقة بموضوع الدراسة، كدراسة خضر )2009( الدماري )2010(، وتكونت االستبانة بصورتها األولية من عشرة أسئلة تتناول 
ثارة العصبية الدينية، وتعزيز القيم اإليجابية، وترويج األفكار  ثقافة خطاب الكراهية، ورفع مستوى ثقافة الفرد، وزيادة التسامح الديني، واإ

الظالمية، والمساهمة في الحوار البناء.

صدق أداة الدراسة
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للتحقق من صدق أداة الدراسة تمهيداً لتطبيقها على أفراد عينة الدراسة، تم إستخراج مؤشرات الصدق اآلتية:

أوالً:  صدق المحتوى
للتحقق من مؤشرات صدق المحتوى ألداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واإلختصاص، والبالغ 
عددهم )10( محكمين، وذلك من أجل إبداء المالحظات والرأي حول مالءمة فقرات األداة, ومدى مناسبتها ألغراض الدراسة 
وسالمة الصياغة اللغوية, وتم األخذ بمالحظاتهم بما يحقق أهداف الدراسة، حيث تم حذف بعض المفردات، واستبدال فقرتان، 

وبناًء على هذه التعديالت، فقد تكونت أداة الدراسة من )10( أسئلة.

ثانيًا: صدق البناء
للتحقق من صدق محتوى البناء ألداة الدراسة، تم استخراج قيم معامالت ارتباط بيرسون للفقرات مع األداة ككل، وذلك من خالل 
تطبيقها على عينة استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة قوامها    )28( صحفيًا، وقد تراوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات 

باالستبانة ككل ما بين ) -0.42 0.68(.

ثبات األداة 

للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم استخراج قيمة كرونباخ ألفا إلجابات أفراد العينة عن جميع أسئلة الدراسة، حيث بلغت قيمة 
كرونباخ الفا )0.77(، وهي قيمة مقبولة ألغراض التطبيق، كما تم استخراج قيمة معامل ثبات اإلعادة باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
من خالل إعادة  التطبيق على العينة نفسها والبالغة )28( صحفيًا، بعد فاصل زمني مدته أسبوعان من التطبيق األول، وبلغ معامل 

ثبات اإلعادة )0.86( لألداة ككل.

إجراءات الدارسة 

لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية: 
إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية لغايات التطبيق، بعد التأكد من دالالت صدقهما وثباتهما، وذلك من خالل عرضها على   -

مجموعة من المحكّمين، باإلضافة إلى تطبيقها على عينة استطالعية الستخراج قيم معامالت الصدق والثبات. 
تحديد عدد أفراد مجتمع الدراسة الكلي )175( صحفيا، والمتمثل بجميع صحفي وكالة اإلنباء األردنية بترا، كما تم اختيار أفراد   -

عينة الدراسة والبالغ عددهم )65( صحفيًا بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة الكلي. 
توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة، وتم توضيح المعلومات المتعلقة بطريقة اإلجابة على الفقرات، والتأكيد على أفراد عينة الدراسة   -

الدقة في اإلجابة، كما تم إعالمهم أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
جمع أداة الدراسة بعد اإلجابة على فقراتها، وبعد التأكد من المعلومات، واإلجابة على جميع الفقرات، تم إعدادها ألغراض التحليل   -

اإلحصائي الستخالص النتائج.
إدخال البيانات لذاكرة الحاسوب، ومن ثم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة، لإلجابة عن سؤال الدراسة، والخروج بالتوصيات   -

المناسبة في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج.

معالجة اإلحصائية 
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لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم تطبيق اختبار 
.)one Sample T-test(

نتائج الدراسة ومناقشتها

يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الفيسبوك في تعزيز ثقافة الكراهية بالمجتمع 
األردني من وجهة نظر صحفيي وكالة األنباء األردنية.

- سؤال الدراسة: ما  أثر استخدام الفيسبوك في تعزيز ثقافة الكراهية بالمجتمع األردني من وجهة نظر صحفيي وكالة األنباء 
األردنية ؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة، 
كما تم تطبيق اختبار )One Sample T-test( للتحقق من معنوية األثر، كما هو مبين في الجدول )2(.

جدول )2(
التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر استخدام الفيسبوك ونتائج اختبار 

)One Sample T-test(

النسبة التكراراإلجابةالسؤال
المئوية

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
الداللة Tالمعياري

اإلحصائية

أن للفيسبوك دور في نشر ثقافة 
خطاب الكراهية في المجتمع

1726.2دائما

3.860.868.040.00

2538.5غالبا

2030.8أحيانا

34.6نادرا

--أبدا

أن للفيسبوك دور في رفع مستوى 
ثقافة الفرد

1421.5دائما

3.660.965.580.00

2132.3غالبا

2640.0أحيانا

23.1نادرا

23.1أبدا

أثر استخدام الفيسبوك يف نرش ثقافة الكراهية باملجتمع األردين من وجهة نظر "صحفيي وكالة األنباء األردنية



85 2018 - 2019

النسبة التكراراإلجابةالسؤال
المئوية

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
الداللة Tالمعياري

اإلحصائية

تساعد منشورات الفيسبوك لمزيد 
من التسامح الديني بين أفراد 

المجتمع

913.8دائما

3.430.874.010.00

1726.2غالبا

3249.2أحيانا

710.8نادرا

--أبدا

هل يساعد الفيسبوك على أثارة 
العصبية الدينية

1218.5دائما

3.540.875.010.00

1523.1غالبا

3452.3أحيانا

46.2نادرا

--أبدا

تساعد شبكة الفيسبوك على 
التركيز على تعزيز القيم اإليجابية 

بالمجتمع

1015.4دائما

3.340.962.850.01

1320.0غالبا

3249.2أحيانا

913.8نادرا

11.5أبدا

هل أصبح الفيسبوك أداة بيد 
العصابات االرهابية للترويج 

ألفكارها الظالمية

غير موافق 
23.1بشدة

3.970.928.510.00
23.1غير موافق

1015.4محايد

3350.8موافق

1827.7موافق بشدة

ألي مدى يساهم الفيسبوك في 
الحوار البناء

بدرجة كبيرة 
69.2جدا

3.320.853.0650.00

1827.7بدرجة كبيرة

3350.8متوسطة

710.8بدرجة قليلة

بدرجة قليلة 
11.5جدا
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النسبة التكراراإلجابةالسؤال
المئوية

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
الداللة Tالمعياري

اإلحصائية

هل تؤيد اصدار قانون يحكم عمل 
شبكات التواصل االجتماعي للحد 

من خطاب الكراهية

غير موافق 
23.1بشدة

3.771.075.790.00
812.3غير موافق

1015.4محايد

2843.1موافق

1726.2موافق بشدة

برأيك مسؤولية مواجهة خطاب 
العنف والكراهية مسؤولية جماعية 

تبدأ باألسرة والمدرسة والجامعة 
والمسجدة

غير موافق 
--بشدة

4.230.5517.960.00
--غير موافق

46.2محايد

4264.6موافق

1929.2موافق بشدة

برأيك هل مسؤولية مواجهة خطاب 
الكراهية تتجسد بوسائل اإلعالم 

الحديثة

غير موافق 
11.5بشدة

3.880.868.250.00
46.2غير موافق

1015.4محايد

3756.9موافق

1320.0موافق بشدة

يظهر من الجدول )2( ما يلي:
 T(( وجود أثر معنوي  للفيسبوك في نشر ثقافة خطاب الكراهية في المجتمع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغت قيمة -
8.04((، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، حيث 
بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.86(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما يؤكد 

موافقة أفراد عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يتم نشره من خالل الفيسبوك من قبل مختلف األفراد, وما يتم تداوله من عبارات ومواقف تحمل 
وتغذي الكراهية على مستوى األفراد والجماعات, وكذلك الدول, وبالتالي فإن الفيسبوك كأداة اتصال وتواصل لها دور فّعال في نشر ثقافة 

الكراهية وتغذية هذه الكراهية على مختلف المستويات, وتجدر اإلشارة إلى أن الفيسبوك سالح ذو حدين إيجابي وسلبي.

وجود أثر معنوي  للفيسبوك في رفع مستوى ثقافة الفرد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغت قيمة )T( )5.58(، وهي قيمة   -
دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد 
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العينة عن هذا السؤال )3.66(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة على نص 
السؤال.

ويمكن عزو ذلك في ضوء ما يتفهمه الفيسبوك من موضوعات ثقافية واجتماعية وعلمية يمكن أن تسهم في زيادة المخزون المعرفي 
لدى الفرد عند مطالعتها واالستفادة منها في مختلف المجاالت, سواًء العلمية منها, أم الصحية أم اإلجتماعية, وبالتالي فهو أداة إيجابية 

في هذا االتجاه، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة خضر )2009(.

جود أثر هناك دور معنوي  لمنشورات الفيسبوك  في نشر التسامح الديني بين أفراد المجتمع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛   -
إذ بلغت قيمة )T( )4.01(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، 
حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.43(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما 

يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن تفسير ذلك إستنادًا إلى الدعوات والمنشورات اإليجابية التي تدعوا إلى التسامح الديني, ونبذ البغضاء والكراهية ويظهر ذلك 
من خالل المحاضرات الدينية التي يتم نشرها وتداولها, األمر الذي يعزز من التسامح  الديني بين األفراد، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية 

مع دراسة الدماري )2010(.

 T(( وجود أثر معنوي  للفيسبوك في إثارة العصبية الدينية بين أفراد المجتمع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغت قيمة  -
5.01((، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05( والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط 
الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.54(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد 

عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن تفسير هذه النتيجة استنادًا إلى خطابات الكراهية والتعصب الديني والعشائري التي يتم نشرها من مختلف األطراف, وبعض 
المؤسسات, والتي بدورها تسهم في نشر ثقافة التعصب الديني بن األفراد, وعدم التسامح في هذا الجانب, وبخاصة القيم والمعتقدات 

الدينية, وعدم المساس بها.

 ،)T( )2.85( وجود أثر  معنوي  للفيسبوك في تعزيز القيم اإليجابية بالمجتمع من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ أن بلغت قيمة  -
وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط الحسابي 
إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.34(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة 

على نص السؤال.

ويمكن عزو هذه النتيجة في ضوء تناول وتداول المناسبات اإلجتماعية على اختالفها بين األفراد, والتي بدورها قد تسهم في تعزيز 
القيم اإليجابية كالمودة والتعاطف ما بين األفراد, سواًء في المناسبات التي يشوبها الفرح, أم الحزن، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع 

دراسة خضر )2009(.

وجود أثر معنوي للفيسبوك كأداة بيد العصابات االرهابية للترويج ألفكارها الظالمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغت   -
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قيمة )T( )8.51(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، حيث بلغ 
الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.97(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما يؤكد موافقة 

أفراد عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن عزو هذه النتيجة في ضوء السرعة والسهولة التي يتم من خاللها استخدام وتوظيف الفيسبوك من قبل العديد من األطراف 
وبخاصة تلك الجهات التي تسعى إلى الترويج ألفكارها الظالمية الهدامة, ويبرز ذلك من خالل العديد من المنشورات والبرامج والدعوات 

التي تصدرها العصابات اإلرهابية على وجه الخصوص لنشر أفكارها, وبث السموم, وبخاصة بين الشباب.

وجود أثر معنوي لمساهمة الفيسبوك في الحوار البناء من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغت قيمة )T( )3.065(، وهي   -
دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a≤0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد 
العينة عن هذا السؤال )2.68(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة على نص 

السؤال.

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل ما يتم من حوار ونقاش خالل الفيسبوك, وما يتم طرحه من أفكار بناءة قد تسهم في توحيد 
وجهات النظر نحو موضوع ما, وبالتالي فإن الحوار عبر هذه األداة لها إيجابيات في تقريب ونقاش وجهات النظر بين مختلف األفراد 

والجماعات، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة فليكس كوبلر )2010(

وجود أثر معنوي ألثر إصدار قانون يحكم عمل شبكات التواصل االجتماعي في الحد من خطاب الكراهية من وجهة نظر أفراد   -
عينة الدراسة؛ إذ بلغت قيمة )T( )5.79(،  وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج 
الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.77(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية 

للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن عزو هذه النتيجة في ضوء القوانين واألنظمة التي يتم وضعها لتنظيم استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي, وبالتالي فإن 
وجود القوانين سيسهم حتمًا في تنظيم استخدام هذه الوسائل بالطريقة اإليجابية التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والرفاه.

وجود أثر معنوي لمواجهة خطاب العنف والكراهية مسؤولية جماعية من خالل األسرة والمدرسة والجامعة والمسجد من وجهة نظر   -
أفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغت قيمة )T( )17.96(، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج 
الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )4.23(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية 

للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل تحمل المسؤوليات الفردية والجماعية لمختلف المؤسسات, والقيام بدورها الريادي من خالل 
التوجيه والمتابعة لنبذ خطاب العنف والكراهية, األمر الذي يعزز من هذه المواجهة.

وجود أثر معنوي لمواجهة خطاب العنف والكراهية مسؤولية جماعية من خالل وسائل اإلعالم الحديثة من وجهة نظر أفراد عينة   -
الدراسة؛ إذ بلغت قيمة )T( )8.25(،  وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )a= 0.05(، والعالمة المعيارية للتدريج 
الخماسي )3(، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة عن هذا السؤال )3.88(، وهي قيمة أعلى من العالمة المعيارية 
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للمقياس، مما يؤكد موافقة أفراد عينة الدراسة على نص السؤال.

ويمكن عزو هذه النتيجة من خالل توظيف مختلف وسائل التواصل االجتماعي الحديثة في االتجاه اإليجابي, ونشر الوعي والثقافة 
حول تحمل المسؤوليات, والكشف عن خطابات الكراهية وضمدها ومحاربتها من خالل نشر ثقافة العلم والوعي الديني واالجتماعي,  

وتحمل المسؤوليات الفردية والجماعية والمؤسسية التي لها الدور األكبر في هذا الجانب.

التوصيات

استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن للباحث أن يوصي بما يلي:
توظيف شبكات التواصل االجتماعي في محاربة ونبذ خطاب الكراهية من خالل التوعية والتوجيه لرفع مستوى ثقافة الفرد والمجتمع   -

على حٍد سواء.
تفعيل دور المؤسسات اإلجتماعية على اختالف أدوارها في نشر التسامح الديني ونبذ العصبية الدينية وتعزيز القيم اإليجابية.  -

وضع القوانين الناظمة الستخدام مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي وتفعيل هذه القوانين.
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أ.د. أديب خضور
كلية اإلعالم  جامعة الشرق األوسط

تمهيد

يواكب التخصص المستوى الحضاري العام للمجتمع. وتعكُس درجُة التخصص في مجال معين من حياة المجتمع، درجَة التطور 
الحاصل في هذا المجال. وهذا ما يفسر حقيقة تفاوت مستويات التخصص من مجتمع إلى آخر، وتفاوت درجات التخصص من مجال 

إلى آخر داخل المجتمع الواحد.

ال يشكُل اإلعالُم، بوصفه حقاًل معرفيًا متميزًا، استثناًء في هذا الصدد، بل استطاع، وبشكل الفت، أن يكون واحدًا من أكثر الحقول 
المعرفية استجابة لمجمل التطورات الحاصلة في المجتمع.

ظهر اإلعالم الجماهيري حين عجزت وسائل االتصال السابقة ونماذجه عن االستجابة للتطورات التي شهدتها المجتمعات في 
مرحلة معينة من تطورها، وعن إشباع الحاجات اإلعالمية للشرائح االجتماعية المختلفة الناجمة عن هذه التطورات. وظهر اإلعالم 
المتخصص حين عجز اإلعالم العام عن االستجابة المناسبة لمستويات جديدة، نوعيًا وكميًا، من التطور الحاصل، وعن إشباع الحاجات 

اإلعالمية المتزايدة، نوعيًا وكميًا، للشرائح المختلفة من  المجتمعات المتطورة.

كان المجال الصحي واحدًا من المجاالت الحاضرة في حياة المجتمع، وكانت درجة هذا الحضور تعكس مستوى التقدم في هذا 
المجتمع. وكان التركيز ينصب أساسًا على المجاالت السياسية واالقتصادية-االجتماعية والدينية. وكانت درجة اهتمام اإلعالم بالمجال 

الصحي تعكس هذا الوضع.

أحدثت الثورات )الفكرية، والدينية، والعلمية، والصناعية،  والثقافية(، التي عرفتها المجتمعات المتطورة منذ قرنين أو ثالثة قرون، 
تحوالت بنيوية، شملت مناحي الحياة كافة. وفي هذا السياق أخذ المجال الصحي يستفيد من منجزات جميع الحقول المعرفية، وأخذ يحقق 

تحوالت جذرية، نوعية وكمية، جعلته يتحول إلى حياة كاملة، تعكس التحوالت التي شهدتها المجاالت األخرى كافة.

وكان اإلعالم، بصفته، بمنظوٍر ما، عملية تفاعلية مع الواقع الموضوعي، يواكب هذا التطور الحاصل في المجال الصحي. ازداَد 
حضوُر المواد الصحية في اإلعالم، وتطورت هذه المواد نوعًا وكمًا، وتطور الجمهور المعني بها، وتطورت أشكال تقديمها. وفي مرحلة 
الحقة من تطور المجال الصحي، وتحوله إلى حياة كاملة مليئة باألحداث، والظواهر، والتطورات، واألزمات، برزت مسألة الصحة 

بصفتها إحدى المسائل الحاسمة بالنسبة للمجاالت االقتصادية واالجتماعية والتنموية.

لم يعد اإلعالم العام )بأساليب معالجته، وطرق تقديمه، وأنماط تحريره...الخ( قادرًا على أن يستجيب للتحديات التي يمثلها هذا 
الواقع الصحي الجديد. وبدأ مجال إعالمي جديد، يتحسس وجوده، ويبحث عن اسم، وعن هوية. ويستكمل متطلبات االعتراف به. وهكذا 

ظهر اإلعالم الصحي، بصفته مجااًل إعالميًا متخصصًا ومتميزًا، وتم االعتراف به أكاديميًا منذ أربعين عامًا.
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 شهد العقدان الماضيان قدرًا من االهتمام البحثي في مجال اإلعالم الصحي في الدول العربية. فقد اهتمت العديد من وزارات 
الرسائل  من  للعديد  الصحي موضوعًا  اإلعالم  كان   كما  الصحية،  اإلعالمية  البحوث  إجراء  في  دولة عربية  أكثر من  في  الصحة 
العلميةعلى مستوى الماجستير والدكتوراه في الكثير من كليات اإلعالم العربية. ولكن معظم هذه البحوث والدراسات، وبالرغم من أهميتها، 
تركزت على الجانب الوظيفي لإلعالم الصحي، وخاصة الوظائف التي يقوم بها هذا اإلعالم  في مجال نشر الوعي الصحي، وتحقيق 
التوعية الصحية، وترسيخ الثقافة الصحية. ولم تتعرض هذه البحوث للجوانب اإلعالمية –المهنية-األكاديمية لإلعالم الصحي، وذلك 
نظرًا ألن هذه البحوث كانت َمْعنية،أساسًا، بالصحة وليس باإلعالم. وهذا ما يجعل إسهامها في تطوير اإلعالم الصحي، بصفته حقاًل 
معرفيًا متميزًا، محدودًا. ما يميز هذه الدراسة هو أنها َمعنية،أساسًا، بالجانب األكاديمي-اإلعالمي- المهني الصرف لإلعالم الصحي.

مشكلة الدراسة:

لم يكن االعتراف األكاديمي باإلعالم الصحي سوى بداية الطريق الطويل الذي يستلزُم عبوره تركيَز الجهوِد البحثية الستكمال 
غنائه . وُتعد مسألة تأصيل المفهوم قضية أساسية وجوهرية لتوضيح ماهيته، وتحديد مضامينه،  المتطلبات النظرية لترسيخ هذا المفهوم، واإ
خاصة وأن أحد أهم سمات عصرنا تتمثل في عدم الخالف على المفاهيم، بل أصبح الخالف يتركز ويحتدم على المضامين التي  ٌتعطى 
لهذه المفاهيم. وذلك نظرًا ألن المفهوم الواضح والمحدد هو الذي يشكِّل األساس الصلب الذي تقف عليه الممارسة، وتنطلق. ولذلك نرى 
أن الممارسة اإلعالمية في المجال الصحي لن تستطيع التخلص من سلبياتها ما لم تستند على أساس نظري، يمثله التأصيل العلمي 

لمفهوم اإلعالم الصحي. وهذا ما تحاول هذه الدراسة اإلسهام في تحقيقه.

في ضوء ذلك تتحدد مشكلة هذه الدراسة في تأصيل مفهوم اإلعالم الصحي، من خالل اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية: ما 
السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم المتخصص وتطور، وما هي مقومات اإلعالم المتخصص. وما السياق العام لنشوء اإلعالم الصحي 

وتطوره، وما هي مقومات اإلعالم الصحي ، وهل تستجيب الممارسة الصحفية العربية لمتطلبات اإلعالم الصحي المتخصص؟

أهداف الدراسة:

تحقق الدراسة األهداف التالية:
معرفة السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم المتخصص وتطور، ومعرفة مقوماته.  - 1

معرفة السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم الصحي وتطور، ومعرفة مقوماته، وكيفية انعكاس هذه المقومات على التحرير   - 2
اإلعالمي الصحي.

معرفة طبيعة التغطية الصحفية العربية في مجال اإلعالم الصحي ومدى استجابتها لمتطلبات اإلعالم الصحي المتخصص   - 3
وشروطه.

تساؤالت الدراسة:

تجيب الدراسة عن األسئلة البحثية الثالثة التالية:
ما السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم المتخصص وتطور، وما هي مقومات اإلعالم المتخصص ومقوماته؟  - 1

ما السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم الصحي، وما هي مقومات اإلعالم الصحي ، وكيف انعكست هذه المقومات على   - 2
التحرير اإلعالمي الصحي؟ 
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3 - ما طبيعة التغطية الصحفية العربية في مجال اإلعالم الصحي، وهل تستجيب لمتطلبات اإلعالم الصحي المتخصص 
ومقوماته؟

أهمية الدراسة:

تهدف الدراسة اإلسهام في تأصيل مفهوم اإلعالم الصحي من خالل الدراسة العلمية المنهجية للسياق الذي  األهمية العلمية: 
نشأ فيه وتطور، وتحليل مقومات هذا المجال اإلعالمي المتميز، والتعرف على انعكاس هذه المقومات على 
التحرير الصحفي في المجال الصحي. تشكل النتائج التي تتوصل إليها الدراسة إضافة نظرية تسهم في 

استكمال اإلعالم الصحي لمستلزماته النظرية.

التغطية،  هذه  تصويب  في  الصحي  اإلعالم  مجال  في  العربية  الصحفية  للتغطية  النقدية  المقاربة  تسهم  األهمية التطبيقية: 
وتكريس إيجابياتها، والتخلص من سلبياتها، األمر الذي ُيسهم في رفع مستوى الممارسة.

اإلطار المنهجي

النوعية )الكيفيةQualitative (،األكثرمقدرة على سبر أغوار المشكالت والوصول إلى جذورها  البحوث  الدراسة منهج  تستخدم 
والحصول على المعلومات التي يتعذر الحصول عليها من خالل الطرق الكمية. وُتستخدم هذه البحوث لزيادة فهمنا ألي ظاهرة أو مشكلة 
من أجل للحصول على آراء مختلفة عن ظواهر نعرف عنها الكثير، أو للحصول على معلومات معمقة من الصعب التعبير عنها بطريقة 
إحصائية. البحث النوعي نوع من البحث العلمي يتضمن استقصاء، وقراءة معمقة، وتحلياًل، للنصوص، والوثائق، والمعطيات، وحتى 

) ,Denzin,N.K.  2000للتجربة والممارسة

ويسعى البحث النوعيللحصول على أجوبة عن أسئلة بحثية، ويجمع أدلة، ويتوصل إلى نتائج لم تكن محددة سلفًا، كما يتوصل 
البيانات- المعطيات  للبيانات النوعية هو انطباع المراقب، بمعنى أن المراقب الخبير يراقب  إلى نتائج قابلة للتطبيق.التحليل الشائع 
ويفسرها.وُيستخدم البحث النوعي، بشكل فعال،للحصول على معارف جديدة من خالل القراءة المعمقة للظواهر الجديدة.وتكمن قوته في 
قدرته على تقديم مجموعة من النصوص اإليضاحية حول كيفية معايشة الناس لمشكلة البحث. وتفترض البحوث النوعية وجود حقائق 

) ,Patton,M.2002(اجتماعية موضوعية منفردة ومعزولة عن مشاعر البشر ومعتقداتهم

البحث النوعي عملية استكشافية مفتوحة ال منغلقة، والسؤال المطروح في البحث النوعي سؤال مفتوح النهاية ويهتم بالعملية والمعنى 
أكثر من اهتمامه بالسبب والنتيجة. وهذا ما يفسر اختالف البحوث النوعية عن البحوث الكمية في  أهداف التحليل، ونوعية األسئلة 

المطروحة، ونوعية البيانات المستخدمة، وشكل البيانات المنتجة، ودرجة المرونة المستخدمة في بناء الدراسة)عرابي،2002(.
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أواًل: مناقشة السؤال البحث األول:
ما السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم المتخصص وتطور، وما هي مقومات اإلعالم المتخصص ومقوماته؟

1 - ما السياق العام الذي نشأ فيه اإلعالم المتخصص وتطور؟

ُيَشكُِّل اإلعالم المتخصِّص ظاهرة ذات طابع تاريخي-اجتماعي. وُيَعد ظهوره وتطوره عملية معقدة وممتدة، حصلت 
في التاريخ والمجتمع. وبالتالي، فإن مقاربتها منهجيًا تقتضي تحليل هذه الظاهرة إلى عناصرها المكونة، ودراستها في السياق 
نة لظاهرة نشوء اإلعالم  الذي أنتجها، ودراسة عالقتها بالظواهر األخرى. في ضوء ما تقدَّم، يمكن تحديد العناصر المكوِّ

المتخصِّص وتطوره على النحو التالي )خضور،2003(:
يأتي اإلعالم المتخصِّص تعبيرًا عن التقسيم االجتماعي للعمل، وانعكاسًا له. يرتبط التقسيم االجتماعي للعمل   - 1-1
موضوعيًا بمستوى التطور الحضاري العام للمجتمع، وتطور قوى  اإلنتاج وعالقاته، وانعكاس ذلك كله في الحياة 

المادية والروحية للمجتمع.

اتساع مجاالت اهتمام اإلعالم لتغطي مختلف جوانب الحياة،ولم َيُعْد اإلعالم العام،بالتالي، وبالرغم من مقدرته   - 2 - 1
على التكيُّف وسعيه لتنويع موضوعاته، قادرًا على مواجهة هذا التحدي الجديد.

اتساع اإلطار الجغرافي الذي تشمله التغطية اإلعالمية بفضل التطور التكنولوجي وتطبيقاته في مجال اإلعالم،   - 3 - 1
لتشمل العالم كله. 

وموضوعية  ذاتية  عوامل  بفعل  وذلك  وتشابكًا،  وتنوعًا  تعقيدًا  أكثر  والتطورات   والظواهر  األحداث  أصبحت   - 4 - 1
مختلفة،. ولم َيُعْد بوسع اإلعالم العام تقديم المعالجة المطلوبة لها، ووفق المستوى المطلوب. 

ذا كان ظهور الصحافة العامة قد ارتبط تاريخيًا بظهور  انتشار التعليم واتساع مجاالته بشكل غير مسبوق. واإ  - 5 - 1
الثورة الصناعية، فإن ظهور اإلعالم  البورجوازية، وخاصة بعد إنجازها  الثورة  التي أوجدتها  الطبقة الوسطى، 
المتخصِّص وتطوره، يمثُِّل تاريخيًا، بمنظور ما، اتساع الطبقة الوسطى، وانتشار التعليم في أوساطها، وتنوع 

اهتمامات ومستويات واختصاصات وربما مصالح الشرائح المختلفة لهذه الطبقة المتزايدة األهمية.

اآلثار الثقافية التي ترتبت على انتشار التعليم إلى الدرجة التي أصبح فيها اإلعالم العام عاجزًا عن االستجابة   - 6 - 1
الفاعلة النتشار الثقافة في المجاالت كافة، وفي أوساط مختلف الشرائح االجتماعية. 

ازدياد الحاجات اإلعالمية للشرائح المتعلمة والمثقَّفة المتعددة والمختلفة، وَتَعثُّر خطوات اإلعالم العام في تقديم   - 7 - 1
مادة قادرة على إشباع هذه الحاجات بالشكل المطلوب. 

لها إلى حياة كاملة، أمٌر جعَل  تطوُّر المعطيات في مجاالت ونشاطات معرفية ومجتمعية وعلمية، وغناها، وتحوُّ  - 8 - 1
اإلعالم العام يرتبك في تقديم المعالجة اإلعالمية المناسبة لها
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طريق  عن  االجتماعي  الواقع  في  وأعمق  أشمل  تأثير  تحقيق  إلى  وتوجهه  اإلعالم  تمتلك  التي  القوى  سعي   - 9 - 1
الوصول الفاعل والمؤثر إلى جميع الفئات االجتماعية، وذلك بعد أن أثبتت البحوث تعاظم األهمية االجتماعية-

االقتصادية لإلعالم.

1 - 10 - يأتي اإلعالم المتخصِّص استجابة لظاهرة االستقطاب في الحياة اإلعالمية المحلية والعالمية. إذ تؤكد العديد من 
الدراسات أن عملية استقطاب تتم بشكٍل عميق ومتسارع، ويصبح بموجبها اإلعالم الِجدي أكثر ِجديًة، واإلعالم 

ثارًة وجاذبيًة.  الخفيف والمثير والجذَّاب أكثر ِخفًة واإ

مات اإلعالم المتخصِّص؟ 2: ما مقوِّ

مات معينة، َمكَّنته من احتالل موضع متميِّز، وَحيِّز خاص على الخريطة اإلعالمية.  يمتلك اإلعالم المتخصِّص مقوِّ
مات هي )خضور،2003(:  وهذه المقوِّ

 2 - 1 - المجال المتميِّز: 
تشكِّل الحياة المجتمعية ُمركَّبًا واحدًا، يتألف من مجاالت متعدِّدة ومختلفة. وتأخذ الحياة المجتمعية خصائصها 
المميَّزة من مجمل الخصائص المميَّزة لمجاالتها المختلفة. ويأخذ كل مجال من هذه المجاالت خصوصيته من 

اعتبارات متعدِّدة أبرزها:
الفاعلة والمحرِّكة  القوى  المجال، وطبيعة ونوعية  للحياة في هذا  العاملة والمنظِّمة  القوانين  - طبيعة ونوعية 
الفرد  وِثَقِله في حياة  المجال  المجال، ووزن هذا  المتحقِّق في هذا  التطور  المجال، ودرجة  للحياة في هذا 
والمجتمع، ونوعية الشخصيات الفاعلة في هذا المجال، وآلية اتخاذ القرار وصنعه في هذا المجال، ونظرة 
المجتمع وتقييمه لهذا المجال، وحجم الشرائح االجتماعية التي يضمها هذا المجال أو َيْعنيها، ونوعية الحاجات 

وطبيعتها التي يسعى هذا المجال إلى إشباعها.
- إن مجمل هذه االعتبارات، ومدى تواجدها، بشكل ملموس وعياني، هو الذي يحدِّد الطبيعة الخاصة بكل 
مجال من مجاالت الحياة المجتمعية. وهذا يفرض ضرورة الدراسة الواعية والمنهجية للتعرُّف على خصوصية 

كل مجال، وهذا ما سنفعله الحقًا بالنسبة للمجال الصحي.
- إن االعتبارات الخاصة بكل مجال ، والتي تحدِّد شخصيته، وتشكُِّل أسَس خصوصيته وتميُّزه، هي التي تحدِّد 

أسس المقاربة اإلعالمية لهذا المجال. هذه المقاربة التي تتضمن: 
تحديد اإلستراتيجية اإلعالمية المناسبة، وتحديد السياسات والخطط والبرامج اإلعالمية المناسبة،وتحديد حجم 
المنظومة اإلعالمية المطلوبة ونوعها ومستواها،وتحديد نوعية الكادر اإلعالمي المطلوب وطبيعته، وتحديد 
تحديد  وتقديمها،وكذلك  عرضها  وأساليب  معالجتها،  ومستويات  جمعها،  وطرق  اإلعالمية،  المادة  نوعية 

الجمهور المستهَدف والمطلوب الوصول إليه والتأثير فيه،وتحديد آليات اإلقناع ونظريات التأثير المناسبة.

2 - 2 - الموضوع المتميِّز 
تفرض خصوصية المجال وتميُّزه خصوصية الموضوع وتميُّزه أيضًا. والمقصود بالموضوع هنا المادة، أو 
القصة، أو المسألة، أو األمر، أو الشأن، القائم والمتواجد في مجال معين. يأخذ الموضوع َنْسَغ حياته ووجوده من 
السياق العام الذي يوجد فيه، أي من المجال الذي يقع فيه.إن الخصائص المميَّزة لمجال معيَّن هي العامل الحاسم 
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مات الموضوع المتميِّز على النحو التالي: والمحدِّد لخصائص الموضوع في هذا المجال. ويمكن تحديد أهم مقوِّ
- طبيعة الموضوع: مادية أو نفسية ومعنوية وروحية، ملموسة أو مجرَّدة، ذاتية أو موضوعية، عامة أو خاصة، 

تهم جمهورًا واسعًا أو جماعة ضيقة، جمهورها عادي أو نوعي ؟
- مادة الموضوع: هل هي الوقائع والمعلومات والحقائق أو اآلراء والعواطف واالنفعاالت ووجهات النظر ؟

- مصادر الموضوع: جهات رسمية أو أهلية، أفراد أو مؤسسات، داخلية أو خارجية؟ 
- المعايير المستخدمة لتحديد الموضوع المناسب: ذاتية أو موضوعية، درجة األهمية، أو درجة النضوج، حجم 

االهتمام، أو الضخامة والتأثير والنتائج المتوقعة ؟
- الهدف الخاص المتوخى تحقيقه من جرَّاء معالجة الموضوع.

-الجمهور المستهَدف الوصول إليه والتأثير عليه من خالل معالجة هذا الموضوع ونشره. ومواقف هذا الجمهور 
واتجاهاته إزاء هذا الموضوع، ودرجة معرفته به.

- طرق المعالجة المستخدمة والمناسبة لطبيعة الموضوع والوسيلة والجمهور والهدف.
- أساليب التقديم المستخدمة والمناسبة.

- نوع االتصال المستخَدم لمعالجة الموضوع ) شخصي، جمعي، مؤسسي، جماهيري(. 
- نوع الوسيلة االتصالية المستخدمة ) صحيفة محلية، أم مركزية، مجلة، إذاعة، تلفزيون (.

- النوع الصحفي المناسب لمعالجة هذا الموضوع ) خبر، تقرير، تعليق، تحقيق، مقال، حديث (.

2 - 3 - الحدث المتميِّز 
العام  الموضوع  ومن  به،  الخاص  المجال  من  أي  أنتجه،  الذي  العام  السياق  من  سماته  الحدث  يأخذ 

والعريض الذي يقع ضمن إطاره. 
يمتلك الَحَدث صفات عامة بغض النظر عن المجال الذي يجري فيه. وأهم هذه الصفات: يعكس الحدث 
التغيير الحاصل في سياق عام مستمر. يمثُِّل الحدث لحظة أو نقطة من هذا السياق. كما أن  مادة الحدث هي 
الجزئي والتفصيلي والمحدود. ال مكان في الحدث للعام والمجرَّد والمطلق، وأن طبيعة الحدث هي اآلنية والراهنية. 
الحدث هو تاريخ اللحظة، والحياة القصيرة للحدث. الحدث لحظي ومؤقت. يولد الحدث عمالقًا. ولكنه، كالُشُهب، 

يبهر نوره األبصار، ولكن للحظة واحدة. ثم ينتهي كل شيء. ليبدأ حدث جديد.
ولكن، تتفاوت قوة حضور هذه الصفات العامة للحدث من مجال إلى آخر. وتتمثَّل أوجه التفاوت هذه في: 
إيقاع التغيير المتفاوت من مجال إلى آخر، ونسبية  مفهوم الجزئي والتفصيلي،واختالف درجة اآلنية، وتفاوت 

غزارة األحداث وتدفقها.
المعالجة اإلعالمية المتخصِّصة للحدث: تفرض صفات الحدث المتميِّز وخصائصه وعناصر مرجعيته 
منهجية إعالمية معينة لدى مقاربته. وبقدر كبير من اإليجاز يمكن تحديد أبرز عناصر هذه المنهجية على 

النحو التالي:

تحديد القيمة أو منظومة القيَّم الُمْعَتَمدة في عملية تقييم الحدث وفهمه ومعالجته إعالميًا.  أ- 
الوقائع والمعلومات: تستدعي التغطية المنهجية الناجحة ضرورة استخدام الوقائع المهمة، وذات الداللة،  ب- 
والتي ُتَشكُِّل انعطافات مهمة في تطور الحدث، وكذلك التي ُتْسِهُم في تشكيل األساس المعرفي للمتلقي إزاء 

الحدث، وتساعده، بالتالي، على وعي الحدث وفهمه.
ترتيب العناصر اإلخبارية وفق تسلسل أهميتها. ج- 
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معالجة الحدث إعالميًا بما يخدم ويصب في المجرى التفاعلي للمتلقي.  د- 
اختيار النوع االتصالي المناسب: الشخصي، الجمعي، المؤسسي، الجماهيري.   -اختيار الوسيلة االتصالية  هـ- 
المناسبة: صحيفة مركزية، أو محلية، أو مجلة أسبوعية، أو إذاعة، أو تلفزيون، أو موقع على اإلنترنت(.

2 - 4 - المصادر المتميزة:
المجاالت  في  المصادر  وحدة  من  وبالرغم  اإلعالمية.  التغطية  في  األهمية  بالغ  دورًا  المصادر  تؤدي 
المختلفة، فإن طبيعة المصادر ونوعيتها، وأساليب التعامل معها، تختلف من مجال إلى آخر. وترتبط نوعية 
المصادر التي تعتمد عليها التغطية اإلعالمية بنوعية هذه التغطية، ومستواها، وأساليب المعالجة اإلعالمية التي 
تستخدمها في تغطية األحداث والظواهر والتطورات. ومن أهم المصادر التي يعتمد عليها اإلعالم المتخصص، 

والتي تميزه عن اإلعالم العادي:
- يعتمد اإلعالم المتخصص، في األعم واألغلب، على مصادر نوعية، تتميز بمستويات عالية من الخبرة، أو 

االختصاص، أو المسئولية.
- كما تعد الهيئات والجهات العلمية واألكاديمية والبحثية مصادر أساسية لإلعالم المتخصص.

- وتعد الشخصيات العلمية في المجاالت الطبية المختلفة )البحوث، االختراعات، النظريات، الممارسات...الخ(، 
مصدرًا بالغ األهمية لإلعالم المتخصص.

- ويعتمد اإلعالم المتخصص على الشخصيات التي تحتل مواقع رسمية مهمة في مختلف جوانب المجال.
اإلعالم   عليها  يعتمد  أساسية  مصادر  العلمية،  والتقارير  والنشرات  المتخصصة،  والمجالت  الدوريات،   -

المتخصص.

2 - 4 - الجمهور المتميِّز 
ُيعد الجمهور الطرف الثاني من معادلة العملية االتصالية. المقصود بالجمهور هو تلك المجموعة من 
البشر الذين يشكِّلون الكتلة الرئيسية من األفراد الذين يتلقون رسالة أو يتعرضون لوسيلة إعالمية معينة. وتعود 

أهمية جمهور الوسيلة اإلعالمية إلى اعتبارات متعدِّدة، أهمها:

إن تواصل الوسيلة اإلعالمية مع جمهورها هو المؤشر الحقيقي لنجاحها، وبالتالي لمقدرتها على  ا- األهمية اإلعالمية: 
نجاز وظائفها.. تحقيق مهامها واإ

إن حقيقة كون الوسيلة اإلعالمية المعاصرة هي أساسًا مشروع فكري-أيديولوجي، ال تتناقض إطالقًا  ب- األهمية المادية : 
مع حقيقة ثانية موازية في األهمية للحقيقة األولى، وهي أن كل وسيلة إعالم جماهيري معاصرة هي 
أيضًا مشروع اقتصادي، يهدف تحقيق الربح المادي، أو مؤسسة ذات طابع اقتصادي يجب أن توازن 

ما بين نفقاتها ودخلها. 
تتصف عالقة الوسيلة اإلعالمية بجمهورها بأنها ذات طابع حركي وديناميكي، يتسم بالتغيير. ليس  ج- األهمية التواصلية: 
ثمة أي شيء ثابت في عالقة الوسيلة اإلعالمية بجمهورها سوى حقيقة هذا التبدُّل المستمر في طبيعة 

هذه العالقة ومضامينها وأشكالها.

بمعنى ضخامة   ، الكم  أبرزها:  مختلفة  معايير  وفق  الجماهيرية  اإلعالمية  الوسائل  يتميَّز جمهور  معايير الجمهور: 
الذي يحتله على  الجمهور، أي مستواه، والموقع  الجمهور عدديًا، مهم جدًا. والنوع، بمعنى نوعية 

أ.د. أديب خضور



982019 - 2018

الخريطة االجتماعية-االقتصادية التعليمية-الثقافية، ودرجة تجانسه،  ومكان تواجده، وجنسه، وسنه، 
ومستوى تعليمه وثقافته، وخبرنه االتصالية، وعاداته االتصالية، ومواقفه واتجاهاته، ومستواه المادي، 

ونمط الثقافة الفرعية السائدة في أوساطه.

في ضوء هذه المعايير،  تتم عملية تحديد المضامين اإلعالمية ) أية موضوعات يجب أن تعالج، وما هي المضامين التي يجب 
إيصالها، وما هي األهداف التي يجب تحقيقها (، وتحديد أساليب ومستويات معالجة الموضوعات،  وتحديد المداخل اإلقناعية وآليات 

التأثير المناسبة،  وتحديد الشكل الذي تظهر فيه المادة إخراجًا، وتقديمًا، وعْرضًا.

خصائص جمهور اإلعالم المتخصِّص: بالرغم من أن معظم المعطيات السابقة المتعلقة بجمهور اإلعالم العام تنطبق إلى هذا الحد أو 
ذاك على جمهور اإلعالم المتخصِّص، إال أنه من الممكن تحديد خصائص متميزة لجمهور 

اإلعالم المتخصِّص. يمكن تحديد أهمها على النحو التالي:

جمهور محدَّد) يتميز اإلعالم المتخصص بقدرته على تحديد جمهوره، والوصول إليه، والتأثير فيه. ولذلك غالبًا ما يتميز جمهور 
اإلعالم المتخصِّص بأنه جمهور محدَّد بقدٍر كبيٍر من الوضوح والدقة، وفق معيار أو أكثر من المعايير السابقة.(.كما يتميز جمهور 
اإلعالم المتخصِّص غالبًا بأنه محصور في إطار ضيق، وهو إطار موضوع التخصُّص. وبأنه جمهور معروف سلفًا، إذ غالبًا ما 
تعرف الوسيلة اإلعالمية المتخصِّصة جمهورها، وبالتالي، فإن مهمتها تقتصر على مخاطبته والوصول إليه.  كما يتميز جمهور اإلعالم 
اتصالية غنية، وحاجات إعالمية متعدِّدة  يمتلك خبرة  بأنه جمهور نوعي وليس جمهورًا عامًا، وأنه جمهور معنيُّ وجاد،  التخصص 

ومتنوعة، وموقفًا نقديًا قويًا من الخطاب اإلعالمي الذي يتعرض إليه.

المختلفة من اإلعالم  الجوانب  المتخصِّص على  انعكست خصائص جمهور اإلعالم  االنعكاسات اإلعالمية لخصائص الجمهور: 
المتخصِّص  اإلعالم  لنجاح  الحاسم  الشرط  أن  علميًا  الثابت  من  وبات  المتخصِّص. 
الظروف  ووفق  ومبدِّع،  بشكل خالَّق  لخصائص جمهوره  االستجابة  مقدرته على  هو 

والمعطيات الملموسة للوسائل والجمهور والمجتمع. 

يمكن تحديد أبرز هذه االنعكاسات على النحو التالي: 
- إن الطابع العام والغالب على اإلعالم المتخصِّص هو الطابع التثقيفي وليس اإلخباري.

- إن األنواع الصحفية األكثر استخدامًا في اإلعالم المتخصِّص هي األنواع ذات الطابع الفكري والقادرة على حمل مضامين وأفكار 
وقيَّم.

- ال يستخدم اإلعالم المتخصِّص التغطية اإلخبارية السريعة والسطحية. بل غالبًا ما يستخدم التغطية اإلخبارية العميقة والشاملة، أي 
التغطية االستقصائية أو التفسيرية.

-  يستخدم اإلعالم المتخصِّص في الغالب أساليب معالجة تعتمد على التحليل واستخدام الوقائع واألدلة والبراهين والحجج.
- يستخدم اإلعالم المتخصِّص إستراتيجيات ومداخل إقناعية مناسبة لتوعية جمهوره. ويحرص على تقديم تغطية متوازنة، ومعالجة 

تتضمن وجهات نظر متعدِّدة، ويبتعد عن أسلوب االقتصار على تقديم رأي واحد أو وجهة نظر واحدة.
- يستخدم اإلعالم المتخصِّص، في األعم واألغلب، استماالت ذهنية ومنطقية، ونادرًا ما يستخدم االستماالت االنفعالية أو العاطفية. 
- يحرص اإلعالم المتخصِّص على الفصل بين المعلومة والرأي. يقدِّم المعلومة بشكل مستقل ومنفصل عن الرأي. وُيعطي لمتلقيه 

فرصة التعامل مع المعلومة بحرية أكبر. 
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2 - 5 -  الكادر اإلعالمـي المتميِّز 
إن الكادر اإلعالمي هو القائم باالتصال الفعلي الذي يقوم بإنتاج الرسائل اإلعالمية في ضوء اإلستراتيجية 
هة، وبما يتناسب مع السياسة التحريرية للوسيلة اإلعالمية التي يعمل  العامة التي حدَّدتها القوى المالكة والموجِّ
ر وجود الكادر اإلعالمي ومقياس مدى نجاحه أو فشله يتمثَُّل في مقدرته على فهم هذه اإلستراتيجية  بها. إن مبرِّ
مناسب  فٍن إعالمي  يقدمه، وذلك عبَر  نتاج صحفي  تطبيقًا خالَّقًا ومبدِّعًا في كل  السياسة وتطبيقهما  وتلك 

ومتطور.

التطور اإلعالمي عمومًا، ومستوى تطور  الكادر اإلعالمي، نوعًا وكمًا، مستوى  يعكس مستوى تطور 
في  الموضوعي  الواقع  تطور  مستوى  وكذلك  وتعددها،  للمتلقي،  اإلعالمية  الحاجات  تنوُّع  ومستوى  المتلقي، 

مجاالته المختلف
ثمة شرطان أساسيان يتعذَّر وجود الكادر اإلعالمي المتخصِّص بدونهما: 

ماته النظرية، التي تحكم ممارسته، بات متعذِّرًا  َل اإلعالم إلى علم يسعى الستكمال مقوِّ بعد أن تحوَّ ا- التأهيل اإلعالمي: 
وجود كادر إعالمي غير مؤهل إعالميًا. ونظرًا للتطور الحاصل في مجال اإلعالم بوصفه وسائل 

ومجاالت وأنواعًا، باتت الحاجة ملِّحة إلى ثالثة مستويات من التأهيل اإلعالمي:
مهمة التأهيل اإلعالمي العام إعطاء الكادر أساسيات علم اإلعالم العام)األدبيات  - التأهيل اإلعالمي العام: 

والنظريات واألنواع والوسائل والتقنيات…الخ(.

يمثِّل التأهيل اإلعالمي المتخصِّص مرحلة متطورة، أكثر عمقًا وأكثر تخصُّصًا.  - التأهيل اإلعالمي المتخصِّص: 
إن مهمة التأهيل اإلعالمي المتخصِّص هي تعميق تأهيل الكادر بأحد المجاالت 
الوسيلة  إما على أساس  المرحلة  التخصُّص في هذه  الرئيسية. ويكون  اإلعالمية 
اإلعالمية ) صحافة، إذاعة، تلفزيون، وكالة أنباء ( أو على أساس الموضوع ) 

إعالم رياضي، إعالم اقتصادي، إعالم ثقافي…الخ (.

نعتقد أن مرحلة التطور التي بلغها اإلعالم المعاصر على الصعيدين النظر والعملي،  - التأهيل اإلعالمي الضيق: 
وظهور المؤسسات اإلعالمية العمالقة، وتزايد ظاهرة عدم تجانس الجمهور وربما 
تفتته، وفي الوقت ذاته ارتفاع مستواه التعليمي والثقافي وخبرته االتصالية، باإلضافة 
إلى المنافسة المحتدمة حول تقديم نتاج نوعي متميِّز، وتزايد أهمية الدور الذي أخذ 
يؤديه اإلعالم المعاصر في حياة الفرد والمجتمع، نقول فرضت هذه العوامل ضرورة 

التأهيل اإلعالمي المتخصِّص الضيق. 

ب- التأهيل العلمي في مجال متخصِّص:
يستدعي التخصُّص اإلعالمي وُيالزم التخصُّص العلمي في مجال محدَّد. ُيَشكُِّل التخصُّص اإلعالمي والتخصًّص 

العلمي وجهان لورقة واحدة. ثمة جدلية تربطهما..

هذا التخصُّص، أصبح ظاهرة عادية في معظم وسائل اإلعالم. وقد حصل بفعل أسباب متعدِّدة، وأخذ أشكااًل 
ولدى شرائح  المجاالت،  في مختلف  الحاصل  التطور  أن مستوى  نرى  ولكننا  فوائد مهمة.  أنه حقََّق  ونعتقد  مختلفة. 
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الجمهور المختلفة، وفي وسائل االتصال المختلفة، يفرض ضرورة التأهيل العلمي األكاديمي  للصحفي في الجانب أو 
المحور أو التخصُّص الضيق في المجال الذي يعمل فيه)اقتصاد، رياضة، بيئة، ثقافة...الخ(.. 

2 - 6 - أسلوب المعالجـة المتميِّز
تفرض الطبيعة المتميِّزة للموضوع والحَدث والجمهور والكادر أساليب معالجة وتقديم متميِّزة. إن خصوصية 

الموضوع والحدث والجمهور والكادر هي التي تحدِّد نوعية ومستوى المعالجة اإلعالمية للموضوع والحدث. 

ولكن، ومع احترام هذه الطبيعة الخاصة للموضوع والحدث في المجاالت المختلفة، يمكن الحديث عن 
سمات مميَّزة ألساليب المعالجة في اإلعالم المتخصِّص، ويمكن تحديد أبرزها على النحو التالي:

المعالجة الشاملة والعميقة: يتميَّز اإلعالم المتخصِّص النوعي عمومًا باستخدام أساليب معالجة لألحداث  أ- 
والظواهر والتطورات أكثر شمولية وعمقًا من اإلعالم العام. 

والظواهر  لألحداث  العلمي  التحليل  منهج  النوعي  المتخصِّص  اإلعالم  يعتمد  التحليلي:  الطابع  هيمنة  ب- 
والتطورات. 

المعالجة المتوازنة: يسعى اإلعالم المتخصِّص النوعي إلى تقديم رؤية متوازنة للحدث أو الموضوع أو  ج- 
التطور. 

استخدام االستماالت الذهنية: يهيمن في اإلعالم المتخصِّص النوعي استخدام االستماالت الذهنية التي  د- 
تخاطب ذهن المتلقي وعقله. 

استخدام مداخل إقناعية وآليات تأثير مناسبة لمجال التخصُّص ولنوعية الجمهور، واالستفادة إلى الحد  هـ- 
الميدانية في هذا  البحوث  إليها  لت  التي توصَّ النتائج  الُمْستخّلصة من  العلمية  المعطيات  األقصى من 

المجال.

مناقشة السؤال البحث الثاني: ما مقومات اإلعالم الصحي؟
في ضوء خصائص اإلعالم المتخصص، وانطالقًا منها، سوف نحاول مقاربة اإلعالم الصحي، في محاولة لتعريفه، وتحديد مقوماته.

1 - ما ا التصال الصحي؟

اإلعالم الصحي  هو فرع إعالمي يتخصص في معالجة معطيات الحياة الصحية بجوانبها المختلفة، وبكل ما فيها من أحداث 
ه إلى مختلف الفئات االجتماعية المعنية بالمسألة الصحية، ويهدف نشر الثقافة الصحية، واإلسهام في التربية  وظواهر وتطورات، ويتوجَّ

الصحية، وتحقيق الوعي الصحي.

أكاديميًا، اإلعالم الصحي هو مجال معرفي-دراسي )Discipline( ، فرع من فروع الدراسات االتصالية. ويكتسب اإلعالم الصحي 
أهمية بسبب تركيزه على الجمع بين النظرية والممارسة في فهم عمليات االتصال وتغيير السلوك البشري. هذا النهج مهم جدًا، في 
وقت فيه الكثير من األخطار التي تهدد الصحة العامة على الصعيد العالمي)من خالل األمراض والكوارث البيئية(، وتضرب بجذورها 
في السلوك البشري من خالل الجمع بين الباحثين والممارسين من مختلف التخصصات، واعتماد المناهج النظرية متعددة المستويات. 

)Hornic,Robert,C,2002(
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سبقت الممارسة اإلعالمية الصحية الفكر اإلعالمي النظري الصحي. كانت الممارسة اإلعالمية الصحية، وخاصة في البلدان 
المتطورة، قد حققت قدرًا من الوجود الموضوعي الفاعل، والمتمثل في قوة حضور الموضوع الصحي في وسائل اإلعالم الجماهيري، وفي 
سعي التحرير الصحي الكتساب مالمح متميزة، وفي تطوير جمهور ُيظِهر قدرًا من التمايز. وفي مرحلة معينة من تطور هذه الممارسة 
لم يعد ممكنًا للجهات المعنية باإلعالم، وللهيئات األكاديمية اإلعالمية، أن تستمر في تجاهل هذا القادم الجديد، الساعي المتالك مالمح 

وهوية. 

وفي مسار التطور هذا، شهد االعتراف الرسمي واألكاديمي باإلعالم الصحي منعطفات رئيسية أبرزها: اعتراف الرابطة الدولية 
نشائها قسمًا خاصًا باسم "االتصال الصحي". وتأسيس األكاديمية األمريكية لالتصال عام  لالتصال عام 1975 باإلعالم الصحي، واإ
1979 فرعًا جديدًا باسم "االتصال الصحي" في مجال الرعاية الصحية. وبداية عملية طباعة  كتب عن االتصال الصحي ونشرها، 
وصدور مجلة متخصصة باالتصال الصحي عام 1985 تحت عنوان: ))Journal of Health Communication. وألولمرة أخذ 
االتصال الصحي يحتل فصال مستقال في األهداف الصحية للواليات المتحدة، ويعكس هذا كله األهمية المتنامية لإلعالم الصحي. إال 
أن المنعطف  األهم في مسيرة نشوء اإلعالم  الصحي وتطوره كان  بدء تدريس اإلعالم الصحي على مستوى البكالوريوس والماجستير 

 .)Griffths,2003(1998 في الجامعات األمريكية عام

يقوم اإلعالم الصحي بالوصل فيما بين المجاالت االتصالية والصحية. ويزداد االعتراف به بصفته عنصرًا ضروريًا في الجهود 
المبذولة لتطوير الصحة الشخصية والعامة، باعتباره يشمل دراسة اإلستراتيجيات االتصالية واستخدامها إلعالم الفرد والمجتمع والتأثير 
في قراراتهما المتعلقة بتعزيز الصحة، وبذلك يكون اإلعالم الصحي عبارة عن   دراسة  اإلستراتيجيات االتصالية، واستخدامها من أجل 
إعالم الفرد والمجتمع، وذلك بهدف التأثير في القرارات المتعلقة بالصحة، وخاصة في السياق العام للتركيز على دراسة البيئة، والتأثيرات 
االجتماعية والنفسية على السلوك والصحة. ويبدي  علماء النفس اهتمامًا قويًا بالممارسة اإلعالمية، نظرًا إلى أنهم يرون أن وسائل 

. ) )Hayes,2007اإلعالم مسألة أساسية مركزية في الحياة المعاصرة ومنخرطة  بقوة في بناء الفهم العام للصحة

السياقات االجتماعية والثقافية التي يوجد فيها االتصال الصحي متنوعة جدًا، وقد تتضمن المنازل، والمدارس، وعيادات األطباء، 
وأماكن العمل، ولذلك فإن الرسائل يجب أن تأخذ بعين االعتبار المستويات المختلفة للمعرفة الصحية، والتعليم الصحي في أوساط 
جماهيرها، باإلضافة إلى االعتبارات الديمغرافية والقيم والقضايا االجتماعية-االقتصادية وغيرها من العوامل المؤثرة في االتصال الصحي.

تغيرت بيئة االتصال الصحي بشكل كبير، وتشمل هذه التغيرات زيادة كبيرة في عدد  قنوات االتصال، وعدد القضايا الصحية التي 
المتزايد  في تقنيات  العام، وذلك فضاًل عن طلب المستهلكين لمعلومات صحية أكثر، وأفضل، والتطور  تتنافس على اهتمام الرأي 
التسويق والمبيعات ، وذلك مثل اإلعالنات المباشرة إلى المستهلك لألدوية التي تُباع بواسطة وصفة طبية ، ومبيعات األجهزة واألدوات 

الطبية عبر اإلنترنت.

إن توسيع قنوات االتصال وقضايا الصحة على جدول األعمال العام )الجمهور( من شأنه أن يزيد المنافسة على وقت الناس 
واهتمامهم، وفي الوقت نفسه، يتوفر لدى الناس فرص أكثر لينتقوا المعلومات وفقًا الهتماماتهم وأولوياتهم الشخصية، وذلك اعتمادًا على  
فرضية أساسية مفادها أن استجابات الناس وردود أفعالهم  إزاء المرض والعناية الصحية والسلوك الصحي عمومًا تتأثر بشكل عميق 
بما تقدمه وسائل اإلعالم الجماهيري، خاصة وأن الكثير من الدراسات الجادة جمعت بين  مجاالت الدراسات اإلعالمية وسوسيولوجيا 
الصحة والمرض، وذلك بهدف ملء الفجوات التي تركها المجاالن في الكيفية التي  تبني فيها وسائل اإلعالم صحة الجمهور واستجاباته 

.)Seale,2002(لما تقدمه وسائل اإلعالم
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إن واحدة من المهام األساسية لإلعالم الصحي هي تحقيق الوعي الصحي، باعتباره "جملة التصورات والمعتقدات والرؤى التي 
التي نكونها عن  المعارف والمعتقدات  تعين اإلنسان في حياته الصحية، وتحدد سلوكه الصحي".ويتكون الوعي الصحي من مجمل 
األمور والمشكالت الصحية، باعتبار أن المعرفة الصحية هي مجموعة  المعلومات والخبرات والمدركات التراكمية التي يحصل عليها 
اإلنسان من المصادر المتنوعة حول الحقائق واآلراء الصحية. وتعود أهمية الوعي الصحي إلى حقيقة أنه يمكن  األفراد من التمتع 
بنظرة علمية صحيحة تساعدهم في تفسير الظواهر الصحية، وتجعلهم قادرين على البحث عن أسباب األمراض كما تمكنهم من تجنب 
األمراض والوقاية منها. كما أنه يشكل رصيدًا معرفًا يفيد منه اإلنسان وقت الحاجة في اتخاذ القرارات الصائبة إزاء ما يعترضه من 
مشكالت صحية. ويرى الباحث الفرنسي )Jean Myriat( أن المضمون الطبي هو المضمون المعرفي الذي تتضمنه األفكار والمعطيات 
واإلحصائيات المرتبطة بالصحة أو المرض، بحيث يعمل هذا المضمون المعرفي على تطوير معارف المتلقي، بهدف اإلسهام في تزايد 
المعارف الطبية الجديدة، ونقلها، وجعلها في متناول أصحاب هذا القطاع الحساس. وتكمن أهميته في تقديم المضمون أو على األقل  

.)Seale,2002 (عناصر اإلجابة عن مختلف المشاكل الطبية، علمية كانت أم عالجية

ومن المهام المركزية لإلعالم الصحي اإلسهام المنهجي والمنظم في تحقيق التربية الصحية، التي تعني عملية تعليم المجتمع 
كيفية حماية نفسه من األمراض والمشاكل الصحية، وتغيير أفكار  وأحاسيس  وسلوك الناس فيما يتعلق بصحتهم، وتزويد أفراد المجتمع 
بالخبرات الالزمة بهدف التأثير في معلوماتهم واتجاهاتهم وممارساتهم فيما يتعلق بالصحة تأثيرًا حميدًا، عملية ترجمة الحقائق الصحية 

المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع، وذلك باستعمال األساليب التربوية الحديثة.

ويهدف اإلعالم الصحي أن يحقق من خالل التربية الصحية أن يدرك األفراد مسئوليتهم نحو تحسين أحوالهم الصحية واالهتمام 
كساب األفراد مفاهيم  كسابهم االتجاهات اإليجابية. واإ بها. وتعديل اتجاهات وعادات وسلوكيات األفراد إلى السلوك الصحي السليم واإ
جديدة نحو الصحة والمرض بما يتالءم مع االكتشافات الحديثة. وتزويدهم  بأساليب وطرق تساعدهم في الحفاظ على صحتهم. وتبسيط 

المعلومات والحقائق المتعلقة بالصحة لهم.

ويسعى االتصال الصحي من خالل ذلك كله  زيادة معرفة الجمهور ووعيه بالمسألة الصحية، والتأثير في السلوكيات واألنماط إزاء 
المسألة الصحية، وعرض ممارسات صحية

وعرض فوائد التغيرات السلوكية على النتائج العامة للصحة، والدفاع عن وضع الصحة ومكانتها، وعن السياسة، وزيادة الطلب أو 
.)Hayes, Michael(الدعم على الخدمات الصحية، ودحض المفاهيم الصحية الخاطئة

 2 - ما مقومات اإلعالم الصحي؟

2 - 1 - المجال الصحي المتميز
اعتمادًا على القراءة المعمقة للكثير من الكتابات والدراسات المتعلقة باإلعالم الصحي، واستنادًا إلى المتابعة الدقيقة  ولفترة 
زمنية طويلة للممارسة اإلعالمية في المجال الصحي، وتأسيسًا على خبرة الباحث الشخصية في العمل الصحفي الميداني، وفي 
مجال البحث العلمي اإلعالمي في مجال اإلعالم المتخصص، وعلى وجه التحديد في المجال الصحي، سوف نجتهد في تحديد 

مقومات اإلعالم الصحي بصفته مجااًل إعالميًا متميزًا.
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يشكل المجال الصحي واحدًا من المجاالت األساسية في المجتمع. ويمثل هذا المجال درجة التطور الحضاري العام للمجتمع. 
بين مراحل مختلفة لمسيرة  التمييز  للباحث  المجتمع.ويمكن  العام في  التطور  المجال الصحي مستوى  إذ يعكس مستوى تطور 
تطور المجال الصحي. ففي المراحل المبكرة من التطور كانت المسألة الصحية فرعية وهامشية، إذ كان الهم األكبر هو الحفاظ 
على البقاء، وكان األمر  الصحي مسألة فردية )أو أسرية(، ضيقة الحدود واألبعاد وكانت نظرة الفرد )والجماعة( إلى الصحة)أو 
المرض( نظرة غيبية، وكانت سبل الحفاظ على الصحة )أو معالجة األمراض( عفوية وتجريبية، وتخضع للطقوس االجتماعية 

والدينية. ولم تكن القضية الصحية قضية محسوسة، وكان نموذج االتصال المستخدم إزاءها هو االتصال الشخصي المباشر.

وفي مرحلة الحقة من التطور االجتماعي-االقتصادي بدأ اإلحساس بأهمية وجود الفرد وصحته ألسباب أمنية واقتصادية. 
وبدأ اإلحساس بوجود الجماعة واستمرارها في وجه تحديات الطبيعة وأطماع الجماعات األخرى. بدأ االهتمام بالصحة بصفتها 
شأنًا عامًا، وبدأ اإلحساس بارتباط المسألة الصحية بالمسائل األخرى )االقتصادية، واالجتماعية، واألمنية، والدينية(. بدأت الصحة 
تصبح قضية أرضية ودنيوية، وبدأ الحفاظ على الصحة )ومحاربة األمراض( يصبح مسئولية الجماعة، ويمارسها أشخاص أو 
الجمعي،بشكليه  االتصال  هو  فعالية  األكثر  االتصال  نموذج  وكان  وتقاليدها.  وعاداتها  الجماعة  قيم  تمثل  بأساليب  جماعات 

االجتماعي والديني.

الفرد  تبدالت عميقة، وتحوالت جذرية  في حياة  الفكرية، والعلمية، والدينية، والصناعية  أحدث عصر األنوار، والثورات 
والمجتمع. واكبت المسألة الصحية هذه التطورات وعكستها. ازدادت أهمية الصحة في حياة الفرد والمجتمع، وازداد ارتباط المجال 
معالجة  أساليب  وظهرت  متخصصة،  طبية  كوادر  وظهرت  الصحية،  العلمية  المعارف  وازدادت  األخرى،  بالمجاالت  الصحي 
متطورة. وبدأت المسألة الصحية تحظى بحضور أقوى في حياة الفرد والمجتمع. وبدأ الموضوع الصحي يفرض وجوده في نموذجي 

االتصال الشخصي والجمعي، ويشق طريقه إلى االتصال الجماهيري الممثل في صحافة تلك األزمنة.

شهدت المسألة الصحية في المجتمعات الحديثة تطورات نوعية وكمية أدت، تراكميًا،إلى تحول المجال الصحي في المجتمع 
إلى حياة كاملة. أصبحت الصحة قضية عامة مرتبطة عضويًا بمجمل القضايا االجتماعية-االقتصادية والتنموية. تطورت العلوم 
الصحية، وانتشرت الكوادر الصحية، وأنشئت المراكز الصحية، وتطورت الصناعات الدوائية، وصناعات التجهيزات والمعدات 
الصحية  القضية  وأصبحت  الصحية.  وحاجاته  معارفه  وازدادت  الصحية،  بالمسألة  والمجتمع  الفرد  اهتمام  تطور  كما  الطبية، 
قضية رأي عام بامتياز، وأصبحت شأنًا عامًا.توضحت الجوانب المختلفة للمسألة الصحية) اإلنسانية،واالجتماعية، واالقتصادية، 
والتنموية، والعلمية، واالقتصادية(. أصبح المجال الصحي في المجتمعات الحديثة حياة كاملة، مليئة باألحداث والظواهر والتطورات 

المتعلقة بجوانبها المختلفة، والتي تهم الفئات االجتماعية المختلفة.

اإلعالم  وسائل  جميع  في  حاضرًا  الصحي  الموضوع  وأصبح  الصحي.  المجال  عرفه  الذي  التطور  هذا  اإلعالم  عكس 
الجماهيري، التي تشكل واحدة من الظواهر المهمة في المجتمعات الحديثة. وشهد هذا التطور ثالث مراحل أساسية:

التغطية الصحفية  تتميز  إلى الصحف والمجالت.  الموضوع الصحي  البدايات، وتتمثل في بدء تسلل  مرحلة  المرحلة األولى: 
للمسألة الصحية في تلك الفترة باالقتصار على الجانب اإلخباري المتعلق باألمراض واألوبئة، وبعدم االنتظام، 

وبقدر كبير من العفوية والمزاجية، وبتخصيص مساحات محدودة، وفي أماكن غير بارزة في الصحيفة.
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ظهور منظومة اإلعالم الصحي بصفتها منظومة إعالمية فرعية : تمثل هذه المرحلة مستوى متطورًا من التغطية  المرحلة الثانية: 
الصحفية )والحقًا اإلعالمية( للمسألة الصحية. تطورت التغطية كمًا ) زيادة حجم التغطية، وتخصيص مساحات 
أوسع، والنشر في أماكن أهم، واستخدام أنواع صحفية مختلفة، وعدم االقتصار على التغطية اإلخبارية بل تقديم 
معالجات  لظواهر ومشاكل وأزمات صحية، وتناول الجوانب المختلفة  للمسألة الصحية(، كما تطورت التغطية 
نوعيًا ) استخدام عناصر التفسير والتحليل والشرح والتقييم، واستخدام أساليب معالجة تتسم بقدر من العلمية 
والمنهجية، وتزايد االعتماد في ذلك كله على كتابات الخبراء والمختصين والمسئولين في الجوانب المختلفة من 
الحياة الصحية(. وبلغت هذه المرحلة ذروتها في ظهور " منظومة اإلعالم الصحي"، بصفتها منظومة فرعية 

ضمن المنظومة اإلعالمية العامة. وتتألف منظومة اإلعالم الصحي من المكونات الرئيسية التالية:

- الصفحات )واألقسام( المتخصصة بالمسألة الصحية في الصحف والمجالت.
- البرامج اإلذاعية والتلفزيونية المتخصصة بالمسألة الصحية.

- بوادر الدوريات المتخصصة بالمسألة الصحية.

ظهور اإلعالم الصحي المتخصص: أدت التطورات الكمية والكيفية التي شهدتها الحياة الصحية في المجتمعات  المرحلة الثالثة: 
بالمسألة  اهتمامه  زيادة  رغم  العام،  اإلعالم  عجز  حقيقة  إبراز  إلى  تراكمها  من  متطورة  مرحلة  في  المتطورة 
الصحية، عن مواجهة التحديات التي تمثلها درجة تطور وغنى الحياة الصحية، ومستوى تشابك وتعقيد األحداث 
والظواهر والقضايا الصحية المتعلقة بالجوانب المختلفة من الحياة الصحية )العلمية، واالقتصادية، والتربوية، 
والوقائية، والعالجية، والكوادر الطبية...الخ(. كما أبرزت عجز الكادر الصحفي العام عن تقديم تغطية تستجيب 

لتطور الحياة الصحية، ولتطور الجمهور المعني بالمسألة الصحية، وزيادة معارفه وحاجاته الصحية. 

إزاء هذا التطور، كان ال بد للتطورات الشاملة والعميقة في المجال الصحي، وانعكاساتها في المجال اإلعالمي،  من أن تؤدي 
تراكميًا في مرحلة ما من مراحل من مراحل تطورها في المجالين الصحي واإلعالمي إلى إحداث تغيير نوعي قادر على مواجهة التطورات 
الجديدة. تمثل هذا التغيير النوعي في ظهور " اإلعالم الصحي "، بصفته مجااًل إعالميًا متخصصًا، يمتلك كافة مستلزمات اإلعالم 

المتخصص وشروطه، التي تمكنه من تقديم معالجة إعالمية مناسبة للموضوع الصحي.

2 - 2 - الموضوع الصحي المتميز
أو  األمر،  الشيء  بالموضوع  ونعني  الصحي.  لإلعالم  األساسية  المقومات  واحدًا من  الصحي  الموضوع  ُيعد 
الشأن، أو القضية، أو المسألة الصحية. الموضوع هو المادة التي يعالجها النوع الصحي. ينطلق اإلعالم الصحي 
من حقيقة ليس فقط أنه يمتلك مجااًل متميزًا، بل ويمتلك أيضًا موضوعًا متميزًا. ويمكن تحديد  أهم مميزات الموضوع 

الصحي على النحو التالي:

- التنوع: يتميز الموضوع الصحي بتنوعه. وهذا التنوع ناجم عن تنوع الحياة الصحية، التي تتضمن جوانب مختلفة؛ 
اجتماعية-اقتصادية، وسياسية، وتربوية، ونفسية...الخ.

معقد  السياق،بطبيعته،  وهذا  سياقه.  في  إال  إعالميًا  ومعالجته  الصحي  الموضوع  فهم  يمكن  ال  المعقد:  السياق   -
ومتشابك، بسبب ارتباطاته بمجاالت الحياة كافة.
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مطلوب: بمعنى أن المتلقي هو، غالبًا، يسعى إليه، ويبحث عنه.  -
منطقي وعقالني، بمعنى أنه يدور حول مسألة علمية، ويقدم معلومات أو آراء علمية، ويتوجه، أساسًا، إلى عقل   -

المتلقي.
جماهيري، بمعنى أن جمهوره واسع ومتنوع. وأن هذه الجماهيرية ناجمة عن استجابته الهتمامات جماهيره، وتقديمه   -

أجوبة عن األسئلة الموجودة في أذهانها.
جدي، بمعنى أنه ال يمتلك عناصر الجاذبية واإلثارة الحسية والعاطفية واالنفعالية التي يمتلكها الموضوع األمني أو   -

الرياضي أو الفني أو الديني، بل يعتمد،أساسًا، على االستثارة العقلية والذهنية ذات األساس المعرفي العلمي.
حساس ودقيق، وال يحتمل في معظم األحيان أي قدر من الخطأ في المعلومة، أو سوء التقدير في الرأي، أو الذاتية   -

في الفهم والتفسير، وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بصحة البشر وحياتهم.
صعب الفهم واالستيعاب، نظرًا ألنه يتضمن في الغالب مضامين معرفية وفكرية علمية خاصة، ويتم التعبير عنها   -

بلغة تتضمن الكثير من المصطلحات والمفاهيم العلمية الخاصة. 
وقد انعكست هذه الخصائص على المعالجة اإلعالمية للموضوع الصحي على النحو التالي:

-فرض التنوع الهائل للموضوع الصحي اتساع جبهة التغطية، وضرورة تنوع اختصاصات الكادر المعني بالتغطية،
االعتبارات  بعين  تأخذ  المعالجة  وعميق  شمولية  من  معينة  مستويات  الصحي  للموضوع  المعقد  السياق  -وفرض 

التداخالت المختلفة، مخافة الوقوع في نزعة تبسيطية تؤدي إلى مقاربة جزئية فقيرة، وقد تكون مؤذية.
- وفرضت خاصية كون الموضوع الصحي مطلوبًا، وأن المتلقي هو في الغالب الذي يبحث عنه، ضرورة أن يقَدم 
الموضوع الصحي ويعاَلج بطريقة تستجيب لمضامينه وأهدافه، بعيدًا عن أية نزعة شكالنية، تؤدي إلى انزالقات 

مثيرة حسيًا.
- منطقية الموضوع الصحي وعقالنيته، فرضت معالجة إعالمية تقوم على الحقائق والمعلومات، وتستخدم مسارات 

برهنة، وتتبع مقاربات منهجية في التحليل والتفسير,
-جماهيرية الموضوع الصحي، وحقيقة أن جميع الشرائح االجتماعية معنية به، فرض استخدام مستويات متنوعة في 

تناوله إعالميًا، كما فرض وسائل إعالم صحية متنوعة تستجيب لتنوع الشرائح االجتماعية المعنية. 
- جدية الموضوع الصحي، فرضت على الصحفي الصحي مسئوليات جسيمة تشمل مختلف مراحل عملية التحرير 
العرض  وطريقة  المعالجة،  وأسلوب  اآلراء،  وتقديم  والمصادر،  الموضوع،  باختيار  يتعلق  ما  وخاصة  اإلعالمي، 

والتقديم.
- أما حساسية الموضوع الصحي ودقته فقد فرضت أقصى درجات الحيطة، والحذر، واألمانة العلمية، واألخالقية 

المهنية عند تناوله إعالميًا، كما فرضت معايير شديدة ودقيقة للخصوصية.
- وفرضت خاصية صعوبة الفهم واالستيعاب تقديم معالجة إعالمية تخلِّص الموضوع من جديته العلمية ، وتنقله من 
عالم العلم الطبي إلى عالم اإلعالم الصحي، وتضمن إيصال مضامينه العلمية إلى المتلقي دون أي تحريف أو 

تشويه.

3 - 3 - الحدث الصحي:
يأخذ الحدث الصحي مميزاته من خصائص المجال والموضوع الصحيين. ويمكن تحديد أهم خصائص الحدث 

الصحي على النحو التالي:
الحدث الصحي متنوع، ويغطي جميع جوانب المجال الصحي) العلمية، والمالية، واإلدارية، والكوادر، والمكتشفات   -

والتقارير العلمية، واألنشطة الطبية، والفعاليات المتعلقة بالصحة والمرض والرعاية والتوعية الصحية...الخ(
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الحدث الصحي ذو إيقاع بطيء في األعم واألغلب، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض أهمية ما يسمى بالسبق الصحفي.  -
الحدث الصحي وثيق الصلة بالسياق الذي أنتجه، ويتعذر غالبًا نقله بعيدًا عن هذا السياق أو منزوعًا منه.  -

الحدث الصحي هو،في األعم واألغلب، عبارة عن عملية متكاملة )Process(، أكثر منه مجرد أمر طارئ وعابر.  -
يستمد الحدث الصحي قيمه اإلخبارية، أساسًا، من قوته الذاتية، أي بما يتضمنه من مضامين ومعارف.  -

العلمية  الحقائق  إلى  أقرب  الصحي،  المجال  في  والمعرفية  العلمية  بالجوانب  المتعلق  وخاصة  الصحي،  الحدث   -
المجردة.

كيف انعكست هذه الخصائص على تحرير الحدث الصحي؟

لى ازدياد أهمية األخبار الصحية، األمر الذي فرض على  -أدى تنوع الحدث الصحي إلى اتساع التغطية اإلخبارية، واإ
الوسائل اإلعالمية توفير كادر مناسب، واستخدام أنواع صحفية إخبارية متنوعة.

-فرض بطء إيقاع الحدث الصحي  ضرورة تقديم تغطية إخبارية متكاملة، معنية أساسًا بفهم الحدث، وجمع المعلومات 
المتعلقة به، والتأكد من دقة هذه المعلومات وسالمتها.

- فرضت حقيقة شدة ارتباط الحدث الصحي بالسياق الذي أنتجه ضرورة تغطيته إعالميًا في ضوء هذا السياق، وتقديم 
خلفية كافية تمكن الصحفي من  تحرير الخبر بطريق تتيح للمتلقي اطالعًا أوسع، وبالتالي، معرفة أعمق بالحدث.

-كما فرضت حقيقة أن الحدث الصحي أقرب إلى "العملية" منه إلى األمر السريع والعابر، ضرورة عدم االقتصار في 
تغطيته إعالميًا على الطبقة السطحية من الحدث، بل ضرورة التعمق في التغطية إلى الطبقات األعمق، للعثور 

على حقائق ووقائع خاصة، ولتقديم قدر من مناسب من عناصر التفسير.
-وتستدعي حقيقة أن الحدث الصحي يستمد قيمته االتصالية واإلخبارية، أساسًا، من قوته الذاتية ضرورة وأهمية العمل 
على تحريره بطريق توصل هذه القوة الذاتية إلى أقصى درجة ممكنة. ويتحقق هذا من خالل تقديم تغطية متوازنة، 

تعتمد على مصادر متنوعة وموثوقة، والحصول على حقائق ومعلومات أساسية وجوهرية ومؤكدة.
-وفرضت خاصية كون الحدث الصحي أقرب إلى الحقيقة العلمية المجردة، ضرورة تقديم تغطية إخبارية لهذا الحدث 
ذاتية ضيقة  نزعة  أية  المستطاع، عن  قدر  واالبتعاد  والحياد، واالستقاللية،  الموضوعية،  قدر من  بأقصى  تتمتع 

ومتحيزة، وعن خدمة أية مصالح خاصة مادية أو معنوية.

2 - 4 - المصادر الصحية:

الفئات  في  المصادر  الصحي. ويمكن حصر  والحدث  والموضوع  المجال  تنوع  بقدر  الصحية  المصادر  تتنوع 
الرئيسية التالية:

-الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي تعد مرجعية معتمدة للتغطية اإلعالمية لجميع جوانب المجال الصحي.
-الشخصيات الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الصحية في المجتمع ) علماء، مخترعون، باحثون، مدراء مؤسسات 

طبية، مستثمرون في المجال الطبي، كودار طبية مختلفة، أفراد عاديون معنيون بأحداث وظواهر طبية...الخ(
-مراكز البحوث العلمية المتخصصة في مختلف الجوانب المتعلقة بالحياة الصحية في المجتمع.

-النشرات والتقارير والدوريات الطبية المتخصصة.
-بنوك المعلومات العامة والمتخصصة.

-المواقع اإللكترونية المتخصصة في المجال الطبي.
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ذاعات ومحطات تلفزيونية(. -المصادر اإلعالمية العامة )وكاالت أنباء، وصحف ومجالت، واإ
-األفراد العاديون.

هذه الشريحة الواسعة والمتنوعة من المصادر المتوفرة والمتاحة، تتيح للصحفي الصحي تقديم تغطية إعالمية 
تستجيب للخصائص المتميزة للمجال وللموضوع وللحدث وللجمهور الصحي. ويستدعي ذلك وجود كادر إعالمي صحي 

مؤهل وقادر على االستفادة من هذه المصادر لتقديم التغطية المطلوبة.

2 - 5 - جمهور اإلعالم الصحي

يتميز جمهور اإلعالم الصحي بالخصائص التالية:
-يتميز جمهور وسائل اإلعالم الصحي الجماهيرية) صحف ومجالت عامة، برامج إذاعية وتلفزيونية( بأنه جمهور 

واسع وعريض، ويمتلك قدرًا كبيرًا من التنوع واالختالف وعدم التجانس وفقًا للمتغيرات الديمغرافية المعروفة.
-ويتميز جمهور وسائل اإلعالم الصحي المتخصصة )طب، هندسة، صيدلة، هندسة طبية، بحوث أكاديمية...الخ( 

بأنه جمهور نوعي، ونخبوي، ومحدد، ومعروف سلفًا.
-وبشكل عام، يمكن القول إن جمهور اإلعالم الصحي متعلم، ومعني بالمسألة الصحية، ويمتلك خبرة اتصالية ، ولديه 

حاجات إعالمية صحية يسعى إلى إشباعها من خالل تعرضه لإلعالم الصحي.
الرسائل  من  قويًا  نقديًا  موقفًا  يمتلك  الجمهور  هذا  تجعل  أن  الصحي  للجمهور  السابقة  الخصائص  شأن  من  -إن 

اإلعالمية الصحية التي يتعرض لها.
-يتمتع جمهور اإلعالم الصحي بقدر من الثبات واالستمرارية، وهذا ما يجعل  درجة الوالء للوسيلة وللرسالة وحتى 

شباع حاجاته. للكاتب مرتفعة نسبيًا، طالما تم االستجابة لمتطلباته، واإ
وليس  وقصدي-عمدي،  غائي،  تعرض  بأنه  الصحية  اإلعالمية  للرسائل  الصحي  اإلعالم  تعرض جمهور  -يتميز 
تعرضًا عفويًا وَعَرضيًا. وهذا يعود إلى حقيقة أن الجمهور هو الذي يبحث عن الرسالة، ويسعى للوصل إليها، ليحقق 
هدفًا ما، أو ليشبع حاجة إعالمية ما. وهذا ما يفسر حقيقة أن هذا النوع من التعرض يحقق أقصى قدر من االهتمام، 

والتفرغ، والتركيز، وبالتالي المقدرة على الفهم واالستيعاب.
كيف انعكست هذه الخصائص على التحرير في اإلعالم الصحي؟

-تنوع الجمهور واتساعه فرض تنوعًا في مفردات المنظومة  اإلعالمية الصحية، وتنوعًا في اختيار الموضوعات، 
وأساليب المعالجة، وطرق العرض والتقديم.

-وفرضت خاصية أن الجمهور نوعي ونخبوي مستوى مرتفعًا من المعالجة، ومستوى معينًا من الكادر اإلعالمي، 
ومستوى معينًا من التغطية ذات الطابع التفسيري واالستقصائي.

-كما فرضت حقيقة أن الجمهور معني، ومطلع، ضرورة المعالجة التكاملية والسياقية سواء للحدث الصحي أو للظاهرة 
الصحية.

-أما حقيقة أن جمهور اإلعالم الصحي يمتلك موقفًا نقديًا قويًا من الرسائل التي يتعرض لها  فقد فرضت تصميم رسائل 
إعالمية صحية، تقدم إضافة معرفية أو فكرية أو سلوكية للمتلقي.

-اإلعالم العام هو الذي يصنع جمهوره، أما اإلعالم المتخصص فهو،غالبًا، معروف سلفًا. ولكن، وبسبب الخصائص 
السابقة لهذا الجمهور، يصبح من الخطأ افتراض انجذابه ووالئه، وذلك بسبب كثرة الوسائل ، وتنوعها، وارتفاع حدة 
المنافسة فيما بينها. ولذلك ال بد من تقديم تغطية إعالمية تستجيب لخصائص جمهور اإلعالم الصحي، وتشبع 
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حاجاته اإلعالمية. هذا النوع من التغطية قادر على جذب الجمهور، والحفاظ عليه، وتحقيق والئه للوسيلة.
-وفرضت حقيقة أن التعرض لإلعالم الصحي  غائي وقصدي، ضرورة تقديم معالجة إعالمية بعيدة عن التغطية 
اإلعالمية العادية، التي تتسم بالسرعة، وربما السطحية، واللهاث وراء األحداث المتالحقة، والخضوع لحركتها. وتقديم 
تغطية تستجيب لخصائص المجال والموضوع والحدث والجمهور الصحي، أي تغطية تتميز بشموليتها، وعمقها، 

وتكاملها.

2 - 6 - الكادر اإلعالمي الصحي المتميز

يقدم رسائل إعالمية  أن  قادر على  الممارسة اإلعالمية ضرورة وجود كادر إعالمي صحي متخصص  تؤكد 
تستجيب لمتطلبات المجال الصحي، وتالئم خصائص الموضوع الصحي، وتتناسب مع مستلزمات الحدث الصحي، 

وتستطيع إشباع حاجات جمهور اإلعالم الصحي.

فإذا ما كان المجال الصحي على هذا القدر من التنوع واالتساع، والموضوع الصحي على هذا القدر من التشابك 
والتعقيد، والحدث الصحي على هذا القدر من الخصوصية، والجمهور الصحي على هذا القدر من النوعية والنخبوية 
وكثرة الحاجات وتنوعها، بات من المؤكد أن الصحفي العادي- العام لم يعد قادرًا على تقديم تغطية إعالمية تستجيب 
لخصائص هذا المجال اإلعالمي المختص والمتميز. وذلك ألن التغطية اإلعالمية العادية-العامة التقليدية، بما تتميز 
التناول السطحي للظواهر واألزمات، فقدت مبرر وجودها لسببين  به من الخضوع لحركة األحداث وتسارعها، ومن 
أساسيين، أولهما: عجزها عن تقديم رؤية متكاملة، وشاملة، وعميقة لمعطيات الحياة الصحية، واضطرارها لتقديم رؤية 
ناقصة، ومشوهة، وسطحية. وثانيهما: أن هذه المعالجة اإلعالمية العادية-العامة ال تستطيع تلبية حاجات جمهور 

نوعي ونخبوي ونقدي، األمر الذي أدى إلى خسارة هذا الجمهور.

تأسيسًا على ما تقدم، نؤكد حقيقة أن اإلعالم الصحي المتخصص بحاجة إلى كوادر إعالمية صحية متخصصة 
بأساليب تستجيب لخصائص  الصحية، ومعالجتها إعالميًا،  الحياة  المتخلفة من  المجاالت  فهم معطيات  قادرة على 

أحداثها، وموضوعاتها، وجماهيرها، ولخصائص الوسائل اإلعالمية التي تستخدمها.
ويجب أن تتوفر في هذه الكوادر الشرطين التاليين:

-الفهم العميق والشامل لمعطيات واقع الحياة الصحية بكل ما فيه من أحداث وظواهر، وتطورات، وأزمات، وقوى، 
ومصالح...الخ

لتقديم معالجة إعالمية صحية متخصصة تستجيب لخصائص اإلعالم  - امتال ك مهارات إعالمية متطورة كافية 
الصحي المتميز )مجااًل، وحدثًا، وموضوعًا، وجمهورًا(، كما تستجيب للخصائص المتميزة لوسائل اإلعالم الجماهيري 

المتميزة.

كيف يمكن إعداد هذه الكوادر؟
لسنا بحاجة إلى اختراع الدوالب من جديد. نتطلع إل تجارب المجتمعات األخرى، وندرسها، ونستفيد منها، ونختار 

المناسب والممكن.
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وهناك أسلوبان شائعان في مجال إعداد الكوادر اإلعالمية المتخصصة:
األسلوب األول: إعالمي-متخصص

وهو يعني اختيار كوادر إعالمية عامة )بكالوريوس إعالم(،درست اإلعالم أكاديميًا، ولديها قدر من االهتمام 
بالمجال الصحي، وتدريسها لمدة سنة أو سنتين علومًا طبية متنوعة، وبعد تخرجها تكون مؤهلة للعمل في اإلعالم 

الصحي المتخصص.
واألسلوب الثاني: مختص-إعالمي

وهو يعني اختيار كوادر من علوم واختصاصات طبية مختلفة، تمتلك معرفة أكاديمية بالعلوم الطبية، ولديها 
قدر من االهتمام باإلعالم، وتدريسها لمدة سنة أو سنتين في معهد إعالمي، وبهد تخرجها تكون قادرة على العمل في 

اإلعالم الصحي المتخصص.

2- 7 - أسلوب المعالجة اإلعالمية المتميز

تؤكد الخصائص المميزة لإلعالم الصحي بصفته مجااًل إعالميًا متميزًا، نظرًا المتالكه كافة الشروط الضرورية 
للتميز واالستقاللية، استحالة تقديم معالجة إعالمية صحية تبقى محصورة في إطار التغطية العامة التقليدية. ولذلك نرى 
اإلقدام على قطيعة كاملة مع أساليب المعالجة العامة والتقليدية، نظرًا ألنها أصبحت متناقضة تمامًا مع درجة النضج 
والتطور التي بلغتها مكونات اإلعالم الصحي المتخصص كافة) المجال، والموضوع، والحدث، والمصادر، والجمهور(. 
كما نرى ضرورة التزام اإلعالم الصحي بشروط أساليب المعالجة اإلعالمية التي يستخدمها اإلعالم المتخصص، والعمل 

على تكييفها، لتناسب مميزاته الخاصة.

ولذلك نرى ضرورة أن يتبنى اإلعالم الصحي المتخصص ويلتزم بشروط أساليب المعالجة المستخدمة في اإلعالم 
المتخصص، والمتمثلة في:

الحرص على تقديم معالجة إعالمية شاملة وعميقة تستجيب لطبيعة الموضوع الصحي المعقد والمتشابك، ولخصوصية   -
الحدث الصحي الوثيق الصلة بسياقه، ولمتطلبات جمهور اإلعالم الصحي النوعي، والنخبوي، والنقدي.

استخدام أساليب معالجة ذات طابع تفسيري-تحليلي واستقصائي قادرة على تقديم رؤية متكاملة للحدث والظاهرة   -
الصحية.

تقديم تغطية متوازنة، تحترم واقعية األحداث والظواهر الصحية، وتحترم وعي المتلقي المعني.  -
االعتماد، أساسًا، على استخدام االستماالت الذهنية والمنطقية والعقالنية في مخاطبة معظم فئات جمهور اإلعالم   -

الصحي، نظرًا ألن هذا النوع من االستماالت يتناسب مع الموضوع الصحي، ومع المتلقي الصحي.
وللجمهور  للموضوع  مناسبة  تأثير  وأساليب  إقناعية  مداخل  الصحية عن  اإلعالمية  الرسائل  عند تصميم  البحث   -

المخاطب وخصائصه.
التركيز على استخدام األنواع الصحفي ذات الطابع الفكري، والتي تستخدم أساليب االستقصاء والتحليل والتفسير،   -
والحوار، والمقارنة، وتجنب هيمنة األنواع الصحفية ذات الطابع اإلخباري السريع والمتعجل، والتي تستخدم أساليب 

النقل والسرد.
عدم االقتصار في اإلعالم الصحي المتخصص على إنتاج الكادر الصحفي العامل في المؤسسة، بل يجب العمل   -
الدؤوب لجذب الخبراء والمختصين مختلف جوانب الحياة الصحية لإلسهام الفاعل في معالجة األحداث والظواهر 
واألزمات الصحية، بشكل أكثر عمقًا وشمولية، وبشكل يستجيب لطبيعة هذه األحداث والظواهر، ويشبع الحاجات 
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اإلعالمية لجمهور اإلعالم الصحي.
 Healthy(وحتى يكون اإلعالم  الصحي أكثر فاعلية في إنجازها لمهامه ووظائفه، ال بد أن تتوفر في الشروط التالية

:,People)2010
-الدقة: Accuracy الممضون الصحيح الخالي من أية معلومات خاصة، ومن أي تفسير، ودون أي حكم.

-اإلتاحةAvailability : يتم وضع الرسالة أو تقديمها حيث يستطيع الجمهور الوصول إليها، سواء أكانت رسالة أو 
معلومة. يختلف التموضع Placement حسب الجمهور، ودرجة تعقيد الرسالة، والهدف من الرسالة. وهو يتراوح 
بين الشبكات الشخصية واالجتماعية إلى اللوحات اإلعالنية، وأوقات الذروة في اإلذاعة والتلفزيون، إلى األكشاك 

العامة، وحتى اإلنترنت.
يقدم  المحتملة، كما  المنافع والمخاطر لألفعال  المحتوى، حيث يكون مناسًب، كاًل من  يقدم   )Balance(:التوازن-

وجهات النظر المختلفة الصحيحة إزاء القضية المطروحة.
-االتساق:)التماسك)Consystency يبقى المحتوى متماسكًا داخليًا على مر الزمن، كما يكون متماسكًا ومتناسقًا من 

حيث المعلومات التي تم الحصول غليها من مصادر متعددة.
-الكفاءة الثقافية:)الجدارةCultural Competence( عمليات التصميم، والتطبيق، والتقييم، التي يمكن االعتماد عليها 
في القضايا الخاصة، من أجل اختيار المجموعات السكانية من حيث اللغة والعرق، وأيضًا من حيث المستويات 

التعليمية والعجز.
-قاعدة األدلة :Evidence Base((الدليل العلمي ذو الصلة، الذي خضع لمراجعة شاملة، ولتحليل دقيق، ليشكل 

دلياًل للممارسة، ومعيارًا لألداء، ومقياسًا للمراجعة، والتقييمات والتطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية عن بعد.
-الوصول: )المدى- المجال)Reach  أن يكون المحتوى متاحًا ألكبر عدد من الجمهور.

المحتوى  تحديث  يتم  باالعتماد عليه، وأن  المضمون موثوقًا وجديرًا  يكون مصدر  أن    ،)Reliability(:الموثوقية-
باستمرار.

-التكرارية )Repetition(،  أن يكون تقديم المضمون، واالوصول إلى المضمون مستمرين على مدار الوقت، وذلك 
من أجل أن يتعزز التأثير في جمهور معين، وأن يصل إلى أجيال جديدة.

-التوقيت: Timeliness((، يجري تقديم المحتوى، أو بكون المحتوى متاحًا عندما يكون الجمهور في أقصى حاالت 
القبول والتلقي، أو حين يكون بحاجة إلى معلومات معينة.

  ،)Format( والشكل  اللغوي  المستوى  أو  اإلنقرائية،  تكون  أن   ،Understandability(للفهم -المفهومية:)القابلية 
مناسبة للجمهور المعني- المستهدف.

مناقشة السؤال البحثي الثالث:ما طبيعة التغطية الصحفية العربية في مجال اإلعالم الصحي، وهل تستجيب هذه التغطية لمتطلبات 
اإلعالم الصحي المتخصص ومقوماته؟

تؤكد المتابعة الدقيقة لمعالجة الموضع الصحي في الصحافة العربية، كما ُتٍظِهر نتائج الكثير من البحوث أن تغطية المسألة 
لمقومات  والتقليدية، والتي ال تستجيب  السطحية  للتغطية اإلعالمية  العام  تقع ضمن اإلطار  العربية ما زالت  الصحافة  الصحية في 
المجال الصحي، وال تأخذ بالشروط اإلعالمية التي يجب أن تتوفر في اإلعالم المتخصص، وذلك بالرغم من جماهيرية المادة اإلعالمية 
الصحية، وكثافة التعرض لها. نستعرض بعض نماذج البحوث اإلعالمية، التي قمت بها أو أشرفت عليها، والتي تؤكد ما أشرنا إليه 

سابقًا.
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أجريُت سابقًا بحثًا عنوانه " المسألة الصحية في الصحافة السورية. صحيفة تشرين نموذجًا. دراسة تحليل مضمون ". شملت الدراسة 
جميع المواد المتعلقة بالحياة الصحية في سورية خالل عام كامل . وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

-المساحة المخصصة لنشر المواد الصحية: احتلت المواد المخصصة لتغطية المسألة الصحية في سورية %2,1 فقط من مجمل 
مساحة صفحات الصحيفة.

-األنواع الصحفية المستخدمة: بلغت نسبة استخدام الخبر %49.6، والتقرير اإلخباري %25.8، والتحقيقات %1.5، واألحاديث 
الصحفية %1.4، والمقاالت %0.9، والتعليقات 0.3%.

-الموضوعات المعالجة: تشكل الموضوعات المتعلقة باألمراض والوقاية منها وعالجها نسبة %41.2، مقابل %22.5 لموضوعات 
تتعلق بالصحة العامة، و %10.7 للمناسبات الصحية.

-الكاتب: أسهم كادر الصحيفة في تحرير %34.8 من المواد، ولم تبلغ نسبة المواد التي كتبها اختصاصيون سوى2.4%
-أسلوب المعالجة: تستخدم الصحيفة األسلوب السردي في %64 من المواد، واألسلوب التحليلي في %8.4، والحواري 1.6%، 

الخطابي-التمجيدي 13.5%
-موقع النشر: %53.5 على الصفحة السادسة الداخلية، %8.2 على الصفحة األخيرة، و %3.4 على الصفحة األولى.

النتائج هيمنة الطابع اإلخباري على تغطية الصحيفة للمسألة الصحية، وتقديم تغطية إخبارية عامة تقليدية، سريعة  تؤكد هذه 
ومتعجلة، تهتم  أساسًا باألحداث الراهنة، وخاصة األنشطة والمناسبات الرسمية، وتقدم هذه األحداث بمعزل عن سياقها.

كما تؤكد هذه النتائج عدم تقديم معالجة تكاملية ، وشاملة، وعميقة للظواهر والمشاكل واألزمات الصحية، وهذا ما يفسر انخفاض 
نسبة األنواع الصحفية القادرة على تقديم مثل هذه المعالجة) التحقيقات واألحاديث(.

كما ُتْظِهر هذه النتائج هيمنة أسلوب السرد في المعالجة ، ومن الثابت علميًا أن هذا األسلوب يبقى على سطح الحدث أو الظاهرة، 
وبالتالي ال يتيح للمتلقي إمكانية االطالع والمعرفة والفهم، بعكس أساليب التحليل والتفسير والحوار التي توفر تقديم معالجة شاملة وعميقة، 

تتيح للمتلقي فهَم األحداث والظواهر واستيعابها.

وتوضح النتائج أيضًا عدم االهتمام الكافي بالمواد الصحية، سواء من حيث المساحة المخصصة لنشرها، أو من حيث مكان نشر 
هذه المواد.

وفيم يتعلق باستجابة الجمهور العربي وتعرضه لإلعالم الصحي، يؤكد بحث علمي سوري )د.شاهين ود.خضرة 1996( جرى على 
450 سيدة من سبع محافظات سورية أن %97.8 من نساء العينة يشاهدن البرامج الصحية في التلفزيون، و %80 منهن يستمعن إلى 
البرامج الصحية في اإلذاعة، و%31.6 منهن يقرأن الموضوعات الصحية التي تنشرها الصحف و%36 منهن يقرأن النشرات الطبية، 

و%46 منهن يحضرن محاضرات طبية.

وفيما يتعلق بالحمالت الصحية التي نفذت عام 1995، أفاد البحث أن %91 من نساء العينة شاهدن إعالنات شلل األطفال، 
و %83.5 شاهدن إعالنات الوقاية من اإلسهاالت، و %75.8شاهدن إعالنات تنظيم األسرة، و%87.8 شاهدن اإلعالنات المتعلقة 

بمضار  التدخين، و%82.2 شاهدن اإلعالنات المتعلقة باإليدز.
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الرسالة  إلى  يستمعن  منهن  الصباحية، و47.8%  الصحية  الزاوية  إلى  يستمعن  العينة  نساء  من  أن 70.2%  البحث  وأظهر 
الصباحية الصحية، و49.3 منهن يستمعن إلى رسائل تنظيم األسرة. وبالنسبة للصحف أظهر البحث أن 46.3 من المبحوثات  يقرأن 

الصحف

وأفاد بحث آخر ) الخضري 1996( أن مصادر المعلومات الطبية بالنسبة لعينة البحث هي: %63.4 الخبرة الواقعية في الحياة، 
و%64.8 من التلفزيون، و%19.3 من الصحف والمجالت، و %13.4 من اإلذاعة.

ويؤكد الحقيقة ذاتها بحث  آخر ) قربون، 1995( جرى على شبيبة محافظة دير الزور، إذ أظهر البحث أن %80.5 من الشبيبة 
يحصلون على معلوماتهم الصحية من خالل وسائل اإلعالم، مقابل %30.1 يحصلون على هذه المعلومات من األسرة، و 25.9% 

من المدرسة، و%17.6 من األصدقاء، و %17.3 من المنظمة الشعبية.

تؤكد نتائج هذه البحوث طبيعة جمهور اإلعالم الصحي، وتثبت أن الجمهور يتطلع إلى المادة اإلعالمية الصحية، ويبحث عنها، 
وخاصة إذا ما حققت شروط التحرير اإلعالمي الصحي وأساليبه.

النتائج:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1 - ظهر اإلعالم المتخصص وتطور ضمن سياق عام )اجتماعي-اقتصادي-ثقافي(، يمثل عملية معقدة ممتدة في التاريخ، وفي 

المجتمع، وفي اإلعالم.
2 - حددت الدراسة، وحللت المقومات األساسية التي تحدد هوية اإلعالم المتخصص، وتعطيه خصوصيته.

3 - تناولت الدراسة السياق العام لتطور المجال الصحي، وتحوله إلى حياة كاملة ناضجة، شديدة االرتباط بمجاالت الحياة األخرى 
في المجتمع، وحددت المقومات األساسية للمجال الصحي.

4 - درست الدراسة انعكاسات مقومات المجال الصحي على المعالجة اإلعالمية للمسألة الصحية، وتوصلت من خالل التحليل إلى 
تحديد الخصائص األساسية لإلعالم الصحي، التي تميزه عن غيرة من المجاالت اإلعالمية، والتي تحدد خصوصيته، وتميِّزه.

5 - قدمت الدراسة نماذج من الممارسة الصحفية العربية التي تشير إلى عدم استجابة هذه الممارسة لمقومات اإلعالم الصحي 
وخصائصه، ومستلزماته.

التوصيات:

إن أهمية تأصيل المفاهيم مهمة على قدر كبير من األهمية النظرية والتطبيقية، يجب عدم تركها للجهود الفردية المبعثرة، بل يجب 
أن تقوم بها األكاديميات ومراكز البحوث. ليست هذه الدراسة سوى جهد فردي لمقاربة مهمة صعبة ومعقدة. ولذلك فإن الباحث يوصي 
باهتمام كافة الجهات المعنية )كليات اإلعالم، واتحادات الصحفيين، ووزارات اإلعالم، ومراكز البحوث(، بإعطاء مسألة تأصيل المفاهيم 
اإلعالمية األهمية التي تستحقها، باعتبارها الشرط العلمي للوضوح النظري، الذي ال يمكن ألية ممارسة إعالمية متطورة أن توجد، أو أن 
لى أن يحدث ذلك، وما أظنه سيحدث قريبًا، فإنني أدعو أساتذة اإلعالم العرب المهتمين باإلسهام في إنجاز هذه المهمة.  تتطور بدونه. واإ
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تحفل كليات اإلعالم العربية بحشود من حملة الشهادات، وحفظة النظريات، الذين كان وجودهم ضروريًا في مرحلة سبقت. أما 
اآلن فنحن بحاجة إلى باحثين إعالميين، ال يكتفون بحمل الشهادة وحفظ النظرية، بل يتصدون لمهمة توطين النظريات اإلعالمية، 
وتبيئة المقاربات اإلعالمية، وتأصيل المفاهيم اإلعالمية، بما يتناسب مع هويتنا، وظروفنا، وواقعنا. وأعتقد أن ذلك هو الشرط األساسي 

والضروري المتالك مشرع-رؤية إعالمية، نستطيع من خاللها دخول العصر، ومحاورة اآلخرين.
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د. محمود السعدي 

مقدمة: مجال وهدف الدراسة :

شهدت الساحة العربية الفنية في العقود الثالثة األخيرة وصول موجة من أعمال الدراما التلفزيونية المصرية التي يمكن تسميتها 
بدراما الجاسوسية، بناء على وحدة الموضوع الذي تعاطت معه كل تلك األعمال )حرب الجاسوسية بين مصر ودولة الكيان الصهيوني، 
اسرائيل(. نذكر من هذه األعمال الدرامية على سبيل المثال ال الحصر: "دموع في عيون وقحة"، "رأفت الهجان"، "الثعلب"، "السقوط في 
بئر سبع"، "الصفعة"، "العميل 1001"، "وحّلقت الطيور نحو الشرق"، "حرب الجواسيس"، "الحفار"، "وادي فيران"، "عابد كرمان". ولقد 
حقق هذا النوع من الدراما التلفزيونية نجاحًا ملحوظًا وشعبية واسعة بين أوساط الجمهورين المصري والعربي على السواء، ال سيما "رأفت 
الهجان" الذي ُعرض على الشاشات في اواخر الثمانينيات من القرن المنصرم، وما زال محفورًا في ذاكرة ووجدان المشاهد العربي إلى 

اآلن.

شعبية هذا النوع من األعمال الدرامية هي بالكاد مسألة إشكالية، فليس من الصعب تفسير انجذاب المشاهد العربي لها؛ فعالوة على 
امتالك قصص الجاسوسية والجواسيس جاذبية غير عادية نظرًا لما تدخره من عناصر درامية تشويقية غير معهودة، فإن هذه األعمال 
تشترك أيضًا بميزة أساسية ال بد من توفرها ألي عمل تلفزيوني، أال وهي القدرة اإلبتدائية على إستقطاب الجمهور. دراما الجاسوسية 
بشكل عام نجحت في ذلك من واقع محاكاتها لموروث تراثي يتمّثل بانجذاب أفراد المجتمع )العربي وغير العربي( بطريقة شبه فطرية 
نحو الروايات المحكية، ال سيما تلك التي تمّجد قيمه وبطوالته وأبطاله. من هذه الزاوية، فإن قصة كقصة رأفت الهجان أو أية شخصية 
أخرى من أعمال دراما الجاسوسية ما هي إال صيغة حديثة لقصة عنترة أو أبو زيد الهاللي أو الزير سالم ُتروى من على خشبة مسرح 
افتراضي )التلفزيون( كبديل عن مسرحها التقليدي )كالمقاهي الشعبية في دمشق أو أية مدينة عربية أخرى( الذي طالما شّكل نقطة جذب 
للجمهور على مدار مئات السنين. باإلضافة لتناغم قصص الجاسوسية مع المخزون التراثي للجمهور كأساس إلستقطابه، فقد حققت 
ذلك أيضًا بسبب تناغمها مع الحالة النفسية للمواطن العربي في العقدين األخيرين من القرن المنصرم الذي شهد تطورات سياسية لم 
يكن يتصورها )معاهدة كامب ديفيد، الحرب على العراق، اإلعتراف العلني بإسرائيل ومفاوضات السالم، حروب أهلية دامية ومجازر 
في لبنان والصومال والجزائر(. في مثل هذا الجو الكابوسي يصبح اإلنسان بحاجة ماسة للهروب )ولو مؤقتًا( من تلك المآسي كآلية 
للتطهر من عقدة ذنب مرتبطة بشعور المشاهد بالعجز وللتخلص من مشاعر اإلحباط للحفاظ على الصحة النفسية. دراما الجاسوسية 

منحت المشاهد العربي مثل هذه الفرصة.

إال أن أمر شعبية دراما الجاسوسية المصرية ينطوي على مفارقة تاريخية تثير أسئلة مّلحة عن المعنى الحقيقي لهذا النوع من 
الدراما التلفزيونية وللدراما التلفزيونية ككل وعن الدور الذي تلعبه في سياق الساحة اإلعالمية والدرامية العربية التي كانت وما زالت، إلى 
حد كبير جدًا، مسرحًا وحاضنًا للرواية الرسميةبكل تجلياتها. أفليس من المستهجن إذن أّن ُيعرض هذا النوع من األعمال الدرامية والذي 
ببدو متماهيًا مع أحاسيس ومعتقدات الجمهور العربي على شاشات تلفزيونية مملوكة مباشرة أو بالوكالة من قبل أنظمة عربية ما انفكت 
مذ نشأتها عن توظيف أجهزتهااإلعالمية في احتالل الوعي الجمعي وفي خلخلة الرواية الشعبية للصراع العربي-اإلسرائيلي لمصلحة 
الرواية الرسمية؟!أليس من المستغرب إذن أّنتصبح تلك المسارح اإللكترونية بين عشية وضحاها مساحة ألدب درامي "مقاوم"؟! ألم تفجع 
تلك المسارح،ذات المسارح، وفي ذات الحقبة التاريخية، عقل وضمير المشاهد العربي بتقديم فيضًا متواصاًل من مشاهد سياسية واقعية 
صادمة تمامًا لوعيه ومهينة لمنظومة قيمه ومبادئه؟!خذ على سبيل المثال ال الحصر األمثلة التالية على تلكم المشاهد السوريالية: زعماء 
عرب وفلسطينيون يصافحون زعماء صهاينة ما زالت دماء أطفالنا ونسائنا ورجالنا تلطخ أيديهم وضمائرهم؛ قوى"ثورية" فلسطينية تعلن 
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رسميًا أمام ماليين المشاهدين، وبإصرار و "مبدأية" يثيرانفي النفس الدهشة وأشياء أخرى يعّف القلم عن كتابتها، تخّليها عن نهج الكفاح 
المسلح وعن هدف تحرير كامل التراب الفلسطيني؛ أجهزة إعالم إخبارية عربية فضائية تمارس سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني 
المأساوي المزدحم جيشًا من  "الحياد والموضوعية" و"الرأي والرأي اآلخر". أضف إلى هذا المشهد  "العقالنية" و  عالنية تحت ذريعة 
"المثقفين" و"المفكرين"و"المحللين" العرب ُينّظرون ليل نهار، وعبر برامج تلفزيونية متعددة )أخبار، تحليل أخبار، برامج حوارية...الخ(، 

لزيف وضحالة والعقالنية أفكار مثل فكرة الوحدة العربية وفكرتي حتمية الصراع ووجوبية مقاومة قوى اإلستعمار.

نحن إذن أمام فضاء إعالمي عربي إن لم يكن كافكويًا تمامًا فهو على األقل أورويلي، فضاء كابوسي يجمع المتناقضات، فضاء 
مبهم، مضطرب،مرِبك يستدعي منا قراءة نقدية متأنية للمعنى الحقيقي وللوظيفة اإلتصالية التي تؤديها الدراما التلفزيونية التي يقضي 

المشاهد العربي ساعات طويلة في مشاهدتها.

لى فهم أحد مكوناته األساسية )األعمال الدرامية التلفزيونية(  تهدف هذه الدراسة إلى فك رموز هذا المشهد اإلعالمي المضطربواإ
وظيفيًا من خالل قراءة نقدية معمقة للعديد من النصوص الدرامية لعدة أعمال تلفزيونية تنتمي إلى ما أشير إليه سابقًا ِب(دراما الجاسوسية 

المصرية(. لتحقيق هذا الهدف تثير الدراسة األسئلة التالية:

أسئلة البحث:
األنظمة  على  الذي فرض  المعولمة  الفضائيات  لولوج عصر  كنتيجة  استثنائية  حالة  وظيفيًا  الجاسوسية  دراما  جنرا  تشّكل  هل 
السياسية القائمة التنازل ولو جزئيًا عن حق احتكار صياغة الرواية السياسية؟ هل يشير هذا النوع من األعمال الدرامية إلى إمكانية وجود 
مساحة ما للعمل الفني المقاِوم ضمن الفضاء اإلعالمي الرسمي العربي الواسع. أم أن هذا النوع من الدراما التلفزيونية ما زال متماهيًا 
ومرتبطًا وظيفيًا وغائيًا مع الخطاب السياسي الرسمي؟ إذا كان كذلك: ما هي داالت ذاك التماهي والترابط الوظيفي والغائي بين دراما 

الجاسوسية والخطاب المصري الرسمي؟

لإلجابة على هذه األسئلة تقّدم الدراسة األطروحة التالية:

أطروحة البحث: 
إذا استثنينا العمل الدرامي "رأفت الهجان"، فإن قراءة نقدية معمقة للنصوص الدرامية لعدد من األعمال التلفزيونية التي تنتمي 
لجنرا دراما الجاسوسية تشير بثقة إلى أن العالقة بين هذا النوع من األعمال الدرامية والخطاب السياسي الرسمي المصري ليست على 
اإلطالق عالقة تناقض. على العكس من ذلك تمامًا؛ العالقة بينهما هي عالقة تكامل وتعاضد على صعيد المعنى والوظيفة. عليه فإن 
الدراسة تخلص إلى نتيجة مفادها أن ما تحتويه دراما الجاسوسية المصرية من مساحات درامية مجرثمة وما تؤديه هذه المساحات من 
وظائف يخلق بالمحصلة تماهيًا غائيًا ووظيفًا بين الخطاب الدرامي والخطاب السياسي الرسمي الذي يهدف إلى فرض الرواية الرسمية 
لألحداث على وعي المشاهد ودفعه بعيدًا عن الرواية الشعبية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي. بكلمات مغايرة: الدراما التلفزيونية هي إحدى 
عادة توجيه وعي المشاهد بما يتناسب وفلسفة وسياسات النظام السياسي القائم تجاه قضية  آليات الهيمنة الناعمة التي تسعى إلحتالل واإ

الصراع العربي ـ اإلسرائيلي.بكلمات أقل: دراما الجاسوسية هي جزء طبيعي من نسيج ثقافة التطبيع.
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طريقة التحليل:
جرت العادة أن يؤكد الباحث على ضرورة اختيار طريقة بحث موضوعية لتجنب تلويث النتائج باإلسقاط. في الواقع يشّكل إدعاء 
الموضوعية بحد ذاته إسقاطًا لقيم هي على األغلب ليست علمية بل علمويةفي كثير من الحاالت. فخارج نطاق الجو العلمي المخبري 
المعّقم، حيث يمكن السيطرة تمامًا على كل مدخالت البحث، ليس هناك من طريقة بحث أو تحليل ال تعّبر بالضرورة، ولو بحد أدنى، 
عن انحيازات الباحث وتوجهاته، ال سيما في فضاءات كفضاء السلوك البشري وهو ظاهرة المختبرية في غاية التعقيد. هذا ال يعني 
بالطبع ترك حابل طرق البحث والتحليل على الغارب. ليس هذا هو المقصود بتاتًا؛ المقصود هنا هو الدعوة لتبّني أسلوبًا مغايرًا في 
تقييم طرق البحث ونتائجه قائمة بشكل رئيس على قبول النتائج المتواترة فقط والتي يمكن الوصول لها عبر منهجيات بحث مختلفة، 
سواء كانت منهجية البحث هذه كمية أم نوعية، سواء كانت تحليل مضمون أو تحليل نصي للخطاب Textual analysis(( مبنٍي على 
 Culturalبشقيه، البنيوي والبعدبنيوي، في النقد والتحليل أو على معطيات المنظور التراثي ،))Semioticsمعطيات المنظور السيميائي
studies(( أو المنظور البالغي Rhetorical analysis((أو معطيات أي منظور آخر. فقيمة البحث إذن هي رهن تواتر ما ُيتوصل 
إليه من نتائج باستخدام شتى طرق البحث والتحليل النقدي. ولعل هذا الفهم قريب جدًا من مفهوم "الموضوعية المتداخلة" التي تحقق 
شيئًا من التوازن بين ذاتية الباحث التي ال يمكن وال يجب إقصائها وبين درجة من الموضوعية التي ال بّد من توظيفها. وهنا يصبح من 
الممكن تبني منهجية بحث تجمع بين اإلثنين وتقع بين اإلثنين. هي إذن منزلة بين المنزلتين تمكننا من بناء جسد معرفي يمكن التوافق 

عليه بالتواتر رغم اختالف مرجعياتنا الفكرية.

في هذه الدراسة، يجري الباحث تحليأل نقديًا لنصوص درامية مأخوذة من مجموعة من أعمال دراما الجاسوسية سابقة الذكر مستندًا 
إلى قدر من معطيات "التحليل البالغي" Rhetorical analysis((بنكهة "بيركيوية". لنتوّقف برهة عند المفهومين، التحليل البالغي 
والبيركيوية. بالتحليل البالغي، أعنى إجراء محاكمة نقدية للنص بناًء على قدر من المعطيات األساسية لفن البالغة األرسطوي الذي 
ينظر إلى اللغة ليس كمجرد ناقل للمعاني بل كمصنِّع للمعاني أيضًا. بمعنى أن اللغة هي "فعل" بشري مرّمز يرمي إلى التأثير على 
المتلقي ودفعه نحو قبول وجهة نظر المتحّدث ومن ثّم العمل وفقها وبناًء عليها. وهذه مجرد إعادة صياغة لما يطلق عليه أرسطو 
"فن اإلقناع". هنا تبرز إلى السطح إمكانية توظيف اللغة كآلية هيمنة ناعمة على وعي الجمهور المتلقي. وفي ذات اللحظة تبرز 
أيضًا قيمة ما قّدمه كينيث بيرك من أفكار وآليات كشفية توّضح بشكل ممنهج كيفية استخدام اللغة في اإلعالم كوسيلة هيمنة. البداية 
عند كينيث بيرك ُتالحظ في تهميشه وتحّجيمه لفكرة "اإلقناع" األرسطوية كآلية تأثير )السيما في المجتمعات الحديثة(، مستبداًل إياها 
بما يطلق عليه "التماهي"، وهي لحظة اتصالية يلجأ لها المخاِطب للتأثير على المتلّقي من خالل إظهار تماهيًا ظاهريًا معه. ولعل 
القيمة البحثية لرؤية وفلسفة بيرك تتجاوز فهمه الدقيق للغة وكيفية توظيفها لردم الهوة النفسية والعقائدية بين المخاِطب والمخاَطب 
كمقدمة وكشرط الزم لزحزحة الثاني تدريجيًا نحو وجهة نظر ومواقف األول؛ فباستخدام هذه الطريقة في البحث والتحليل يصبح لزامًا 
على الناقد أن يبدأ التحليل من خارج نطاق النص )الغائب الدرامي( نفسه مفترضًا وجود هّوة تفصل المتحدِّث عن الجمهور من حيث 
األهداف والمعتقدات. وهذا بدوره يستلزم فهمًا سياقيًا للنص، بمعنى ضرورة هجر تصور النص والتعامل معه ككيان وكقيمة مستقّلة 
بذاتها، بل كامتداد لسياق وفضاء تواصلي أوسع كثيرًا من النص. وهنا يتقاطع بيرك مع نقاد وفالسفة كثيرين )آي آ ريتشاردز، لويد 
بتزر، ريتشارد ويفر وغيرهم( ممن ينظرون إلى النص الخطابي )بأي تجليات من تجلياته( ويتعاملون معه كامتداد لسياق أوسع 
أوكحاضنة لرؤى وفلسفات ال تتناغم مع معتقدات ومواقف الجمهور المتلقي أو كوسيلة لتوظيف اللغة في التأثير على المتلقي ودفعه 

نحو أطار معرفي ما يقوده نحو مسلك معين يتناغم وأهداف المتحدِّث. 

ن كان التحليل ذا نكهة بيركوية، إال أنه ليس بيركويًا تمامًا، إذ ال يتبنى طريقة بيرك في التحليل أو ما ُيطلق عليه المخمس  لكن واإ
الدراماوي Dramatistic pentad(( وذلكلتجنب فرض قيم وتصورات ثقافية دخيلة قد ال تناسب الثقافة العربية وقد تؤدي إلى قراءة 
مشوشة للنص العربي. لذا يكتفي الباحث بتبني قيم ومقوالت ومعطيات أرسطويةـ بيركوية ذات بعد إنساني ويمكن تشبيكها بسهولة 
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ويسر مع معطيات الثقافة العربية. ولرسم مالمح طريقة البحث المتبعة هنا بطريقة أوضح، ال بد من وقفة مع مجموعة من المصطلحات 
التي تمت صياغاتها خصيصًا ألغراض هذا البحث وستشكل الركيزة النظرية والمنهجية له، إذ سيتم توظيف تلكم المصطلحات في تقّصي 
الدور اإلتصالي الوظيفي الذي تؤديه دراما الجاسوسية المصرية. المصطلحات المشار إليها هي "ابيستيمولوجيا الدراما"، "الدرامعرفة"، 

"الغائب الدرامي"، "الحاضر الدرامي" ومصطلح "الجراثيم الدرامية"، وسأناقشها هنا باقتضاب تحت عنوان "ابيستيمولوجيا الدراما".

ابيستيمولوجيا الدراما :
في القرن العشرين، ال سيما بعد النصف الثاني منه، لم تعد المسافة قيمة جغرافية تمامًا، فما يفصلنا عن أي إنسان آخر أو عن أي 
كيان بشري آخر أو عن أية منظومة ثقافية مغايرة هو مجرد كبسة زر ال أكثر على لوح الحاسوب أو التلفون الذكي أو التلفاز الحديث. 
كبسة زر تأخذنا مباشرة إلى عالم إفتراضي ال حدود له. أهاًل إلى عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات واإلنصاالت، عصر الكينونات 
المترابطة افتراضيًا، عصر المجتمعات واألوطان الرقمية، عصر مئات محطات التلفزة الفضائية التي غدت تشّكل أكبر مسرح افتراضي 
عرفه اإلنسان والذي يرتاده جمهور بشري بأعداد خيالية. من على خشبة هذا المسرح اإلفتراضي يأتينا فيض من المعلومات تتعلق بكل 
شأن من شؤون حياتنا، فكل الدراسات تشير لكون هذا المسرح المصدر األول للمعلومات عن أي شيء وعن كل شيء تقريبُا لغالبية 
الجمهور. ومما ال شك فيه أيضًا أن هذا المسرح اإلفتراضي هو ليس فقط أكبر مصدر للمعلومات، بل هو أيضًا المصدر األساسي 
للترفيه عن الجمهور المشاهد وإلعطاءه فرصة للتطهر وللهروب من مآسي واالم الواقع المعاش من خالل عشرات بل مئات األعمال 
الدرامية التي يقضي اإلنسان الجزء األكبر من وقته في مشاهدتها والحديث عنها بالمقارنة مع ما يقضيه من وقت في القيام بأعمال 

ونشاطات أخرى. 

في هذا السياق يحاجج المفكر والناقد نيل بوستمان "أن المشكلة ال تكمن في كون التلفزيون مصدرًا للترفيه؛ المشكلة أن الترفيه 
أصبح هو القالب الطبيعي لعرض وفهم كل تجاربنا". ويتابع بوستمان مستنتجًا: "لقد أصبح التلفزيون وسيلتنا التراثية األهم في فهم تراثنًا 
)1984، ص87، ص92(. جورج غيربنر 2012(( يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن قوة تأثير التلفزيون على المشاهد تضاهي 
قوة المؤسسة الدينية بعد أن غدا التلفزيون الذراع الثقافي المركزي للمجتمع. ورغم اختالف الخبراء والمختصين حول درجة تأثير المادة 
المتلفزة على المستهلك، إال أن هناك شبه إجماع على القيمة اإلبستيمية لتلك المادة اإلعالمية؛ فبينما يرى أصحاب النزعة النيوليبرالية 
والوظيفوية، مثل والتر ليبمان، باركر، الزارفيلد، أن تلك المادة تساهم في تنشئة الفرد اجتماعيًا بناء على منظومة من القيم اإلجتماعية 
التي تعمل على ترسيخها من خالل محتواها الترفيهي والمعلوماتي، يرى رواد المدرسة النزاعوية، مثل أدورنو وماركيز وهوركهايمر، أن 
ذات القيم اإلجتماعية ترّسخ اإلنقسامات المجتمعية من خالل انتاج أو إعادة انتاج ايدويولوجيا مهيمنة. هذا الرأي نجده إلى حد كبير، 
ن كان مبنيًا على حيثيات مختلفة، عند بنيويين أمثال ألثوسير وتشومسكي، وعند تراثويين مثل ستيوارت هول، وكذلك عند بعدحداثويين  واإ

أمثال ميشيل فوكو، جاك داريدا، روالند بارت، بيير بوردو. 

إذن ليس في األمر من مبالغة إن قلنا أن األعمال الدرامية، وال سيما المتلفزة منها، قد غدت مرجعية معرفية بديلة يستخدمها 
الجمهور في فهم وتفسير الواقع المحيط ومستجداته. هذه المرجعية المعرفية تحدد لنا ما هو صحيح أوغير صحيح، ما هو جميل أو ما 
هو قبيح، ما هو حق وما هو باطل، ما هو خير وما هو شر، وما هو مناسب وغير مناسب لكل تفاصيل حياتنا، من مأكل ومشرب 
وملبس وطريقة مشي وطريقة حديث وطريقة تفكير. بمعنى أن الدراما لم تعد مجرد محاكاة للواقع بمقدار ما أصبح الواقع محاكاًة لها. لذا 
لم يعد من الممكن أو المقبول أن نتعامل مع األعمال الدرامية كقيمة فنّية أو ترفيهية فقط؛ فقد غدت ذات قيمة معرفية وموجهًا وناظمًا 
للسلوك البشري وفقًا لمنظومة من القيم واألفكار التي تأتينا عبر عشرات النصوص الدرامية وتتسرب إلى وعي المتلّقي من حيث يدري 
وال يدري. وهذا ما عنيته بمصطلح ابيستيمولوجيا الدراما والمصطلح اآلخر المرتبط به "درامعرفة"، كاختصار للجسد المعرفي إو اإلطار 

المعرفي الذي يتوّلد في ذهن المشاهد عند تفاعله مع تلك األعمال الدرامية.

إبيستمولوجيا الدراما التلفزيونية دراما الجاسوسية املرصية أمنوذجاً
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ن كانت القيمة اإلبستيمية للعمل الدرامي ليست مكان خالف، فإن مقاربة هذه القيمة منهجيًا هي بال شك محل خالف.  لكن واإ
هنا يبرز السؤال التالي: كيف، تحديدًا ومايكرويًا، يكون النص موّلدًا للمعرفة أو مصدرًا لما أسميناه "درامعرفة"؟ في اإلجابة على هذا 
السؤال بما يخدم أغراض هذا البحث، سيكون التركيز على ثالثة من مالمح النص الدرامي، الغائب الدرامي )يقابله الحاضر الدرامي( 
والجراثيم الدرامية، والتي تعمل مجتمعة على تزويد المشاهد بمنظومة قيمية ومعرفية بديلة إلستخدامها في إعادة صياغة الروايات الشعبية 
الرائجة )وهي على األغلب روايات عقائدية( بما يتالءم مع الرواية الرسمية لألحداث والقضايا المصيرية. فما الذي نعنيه تحديدًا بتلك 

المصطلحات؟ 

الغائب الدرامي، الحاضر الدرامي والمساحات الدرامية المجرثمة:
أقصد بالغائب الدرامي كل ما تم تغييبه عن أو إقصاؤه من النص الدرامي من عوامل وحقائق مرتبطة عضويًا أو تاريخيًا أو سببيًا 
بالرواية الدرامية التي يتم التعامل معها في عمل درامي ما. تكمن أهمية الغائب الدرامي في قدرته على تشكيل أسس جديدة للقضية 
المعالجة دراميًا يتّم دفع المشاهد نحوها تلقائيًا لغرض تبّني رواية مختلفة لذات القضية. مثال على ذلك أن يركز عمل درامي تلفزيوني 
ما يعالج مسألة شائكة ومعقدة مثل مسألة "اإلرهاب" على الهوية الدينية لإلرهابي وعلى الدافع النفسي الذي يقف وراء إرتكابه ألعمال 
إرهابية. في هذه الحالة من الواضح أن الغائب الدرامي هو كل العوامل والحقائق األخرى )سياسية، إقتصادية، تاريخية، مجتمعية( التي 
تم إقصاءها من النص. بالمقابل، ففي مثل هذا السيناريو يصبح العامالن الديني والنفسي هما "الحاضر الدرامي" الرئيس لقصة اإلرهاب 
كما ينسجها العمل التلفزيوني المفترض. وهنا قد يحاجج البعض أن تعاطي وتركيز هذا العمل الدرامي على العاملين الديني والنفسي 
هو فقط من باب التخصص والتركيز وليس من باب اإلقصاء. وقد يكون هذا صحيحًا. لكن ماذا لو اجتاحت ساحة اإلنتاج الدرامي 
وعلى مدار سنوات أو حتى عقود أعمال درامية يتعاطى جّلها مع ظاهرة اإلرهاب من نفس المنظور. هنا نستطيع أن نحاجج أن التغييب 
الممنهج والمتواتر للعوامل ذات الصلة بالموضوع من النص الدرامي هو فعل لغوي مقصود ذو هدف معين. تحديد هذا الهدف يتطلب 
مّنا بداية أن نعزل ونحدد "الحاضر الدرامي" للنص، أي المرتكزات الفكرية والعاطفية للرواية التي يحتضنها النص الدرامي. ففي المثال 
السابق قد يكون الهدف هو دفع الجمهور لتصور اإلرهاب بناًء على الحاضر الدرامي األوحد في النص )المتغيران الديني والنفسي(. 
ففي هذه الحالة يدفع النُص الدرامي المشاهد لتصور اإلرهاب كحالة مرضية )هوس ديني(. المثال على ذلك هو ما نجده في األعمال 
الدرامية األمريكية التي بمجملها ترتكز على حاضر درامي يدفع المشاهد األمريكي لتصور اإلرهاب كحالة مرضية يعاني منها الكثير 
من المسلمين. يتبع ذلك مباشرة خلق تصور مقبول لحل المشكلة في ذهن المشاهد األمريكي: ضرورة عالج هذه الحالة المرضية بأي 
وسيلة كانت، باإلستئصال الجراحي )باستخدام األسلحة الذكية أو طيارات بدون طيار(، أو بالَحجر )كما في غوانتانمو( أو بأية وسيلة 
أخرى. إذن، وفي هذا السياق، ليس باإلمكان أو بالمقبول أن نتعامل مع النص الدرامي كقيمة فنّية فقط؛ النص الدرامي هو مساحة 
تحفيز معرفي )ابيستيميلوجي( بناء على ما تم تغييبه من النص )الغائب الدرامي( وعلى ما تم استحضاره والتركيز عليه في ذات النص 
)الحاضر الدرامي(. وهذه الفكرة قريبة ماكرويًا من تصور كينيث بيرك لما أسماه "اإلطار المقبول" )1961, ص 56( وهو دفع المتلّقي 
لتقّبل منظومة من القيم واألفكار والمداخل كأسس صالحة ِل وقادرة على فهم وتفسير الواقع ومستجداته ويقابله من الجهة المعاكسة 

"اإلطار المرفوض"، وهو مرتبط بالغائب الدرامي.  

بناًء على ما سبق، فإن القراءة النقدية للنص ال بّد وأن تأخذ في الحسبان دور ودالالت الغائب الدرامي )وبالتوازي، دور ودالالت 
الحاضر الدرامي للنص(. إال أّن تحقق ذلك يستلزم مّنا وضع كال العاملين في سياقهما اللغوي الطبيعي، أي المساحة النصّية الحاضنة 
والتي تم تسميتها "الجراثيم الدرامية" أو المساحات الحوارية المجرثمة، والتي تستحق وقفة تأملية لمعرفة ماهيتها وتحديد وظائفها. فماذا 

نعني بالجراثيم الدرامية؟
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اإلستقرار، سواء كان استقرارًا شعوريًا أم ماديًا، هو متطلب وحاجة بشرية ومعاشية، إذ ال يمكن لفرد أو لمجتمع أن يبني ذاته 
دون استقرار )اجتماعي، نفسي، اقتصادي، سياسي وخالفه( لفترات طويلة. لذا وبالمقابل، فإن التغيير المفاجىء شيء مكلف ومربك 
إدراكيًا لألفراد والمجتمعات، وهذا ما يفسر سطوة القيم والموروث المجتمعي واستحوّاذها على وعي الفرد والمجتمع ككل ونزعة الفرد 
والمجتمع الطبيعي نحو مقاومة التغيير. ضمن هذا السياق الفهمي، فإن إحداث التغيير وخلق مناخ نفسي مواٍت له يستوجب بداية خلق 
تصور لحاجة مّلحة وطارئة في ذهن المتلّقي تستوجب التغيير. وهنا تكمن أهمية ما أسميناه بالجراثيم الدرامية والتي نعرفها على النحو 
التالي: هي مساحات حوارية أو رمزية تتكرر باستمرار في النص الدرامي لعمل فّني ما أو في مجموعة أعمال درامية تتعاطى مع ذات 
الموضوع أو ذات الفكرة. للوهلة األولى، قد تبدو المساحات الحوارية المجرثمة للمشاهد كجزء طبيعي وبريء من بنية النص الدرامي 
للعمل التلفزيوني ومن تطور أحداثه. إال أّن قراءة نقدية متأنية ستكشف أن هذا النوع من المساحات الحوارية المجرثمة يشّكل رافعة ذهنية 
ُتستغل أساسًا في خلق تصور في ذهن المشاهد لحاجة ملحة وطارئة تستوجب التغيير والمراجعة النقدية للمنظومة الفكرية والقيمية التي 
يؤمن بها ويوظفها في فهم وتفسير الواقع المحيط به وما يستجد في ذلك الواقع. عليه فإن تلك المساحات تشّكل منزلقًا لغويًا خطرًا يأخذ 
المشاهد تدريجيًا وببطء نحو أطر معرفية تفسيرية بديلة )مرتبطة تمامًا بالغائب الدرامي وبالحاضر الدرامي( تتناقض مع ما اعتاد عليه 
من أطر معرفية لطالما استخدمها في فهم وتفسير الواقع من حوله وما يستجد فيه من قضايا وأحداث. إذن فالمساحات الدرامية الُمَجرثمة 
هي آلية لغوية تهدف إلى التأثير على المشاهد من خالل إعادة تشكيل وعيه بناًء على أطر مفاهيمية جديدة يقترحها النص الدرامي 

مواربة. ويمكن تقصي هذه الغاية من وراء المساحات الدرامية المجرثمة من خالل تتبع ثالثة وظائف مترابطة تقوم بتأديتها:

الوظيفة األولى للجراثيم الدرامية هي ربط المخاِطب عاطفيًا وشعوريًا بالمخاَطب )الجمهور( عن طريق التركيز على والتماهي 
مع شعور عارم لديه )كإحساسه بالظلم أو بالخوف أو بالكآبة أوبالفرح أو بالحزن(، أو بالتركيز على والتماهي مع عاطفة انسانية نبيلة 
)كمشاعر الحب ومشاعر الوطنية أو ميل الجمهور الغريزي نحو قيم سامية كالحرية والعدالة(. الترابط العاطفي والشعوري ليس فعاًل 
لغويًا عبثيًا؛ إنما هو فعل لغوي يهدف إلى ردم أية هوة، سواء كانت فكرية أو عاطفية، قد تفصل المخاِطب عن المخاَطب وتمنع األول 
من التأثير على الثاني )أي المخاَطب(. عملية ربط طرفي عملية اإلتصال ببعضهما على هذا النحو تشبه إلى حد كبير جدَا ما يطلق 
عليه الفيلسوف والناقد كينيث بيرك "التماهي" )1974, ص 22-20(. وهي فعل لغوي مقصود من شإنه تجسير الهوة بين طرفي عملية 
اإلتصال ووضع المتلقي في حالة نفسية وذهنية تجعل من الممكن التأثير عليه. على سبيل المثال ال الحصر، تخّيل مشاهد درامية متكررة 
مركزها إنسان ما يعّبر بصدق شديد وبعاطفة حقيقية عن رفضه المطلق للممارسات الهمجية والالإنسانية للجيش اإلسرائيلي على الحواجز 
العسكرية التي ال حصر لها والتي تحرم المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه، كحرية التنقل بين أجزاء وطنه، وتهين كرامته بطريقة 
ممنهجة وبشعة وتمنعه من السعي من أجل لقمة عيش كريم له ولعائلته. مما ال شك فيه أّن صاحب تلك الشخصية الدرامية سيتماهى 
تمامًا مع المشاهد العربي المتعاطف دومًا وغريزيًا مع أخيه الفلسطيني، مرتكزًا على قيم ومشاعر إنسانية نبيلة كرفض الظلم واإلنتصار 
للمظلوم. ومما ال شك فيه أيضًا أن الرابطة العاطفية بين الشخصية الدرامية والجمهور ستخلق استعدادًا نفسيًا لديه لسماع، ومن الممكن 
أيضًا لتقّبل، مواقف تلك الشخصية الدرامية من قضايا أخرى. هنا تكون المساحات الدرامية المجرثمة قد حققت وظيفتها األولى، تجسير 

العالقة بين الشخصية الدرامية والجمهور بناًء على قيم إنسانية مشتركة وهذه الوظيفة هي شرط مسبق لتحقيق الوظيفة الثانية. 

تخلق المساحات الدرامية المجرثمة حيزًا للمناورة يجعل من الممكن تحقيق الوظيفة الثانية لها: إقناع المشاهد بوجود ضرورة مّلحة 
إلعادة صياغة الرواية التاريخية التي تنظم معتقداته ومواقفه من قضية ما بناء على أسس جديدة. للتوضيح، تعمل الجراثيم الدرامية 
بطريقة مشابهة تمامًا لطريقة الجراثيم الطبيعية؛ فكما بإمكان األخيرة أن تحدث تآكاًل في خاليا وأنسجة الجسم البشري، مما يستدعي 
التدخل من أجل ترميم ما تآكل من أنسجة الجسم، فكذلك بإمكان الجراثيم الدرامية أيضًا أن تحدث تآكاًل في نسيج الرواية الدرامية 
ن كانت غير ظاهرة  قحام أطر جديدة واإ المستحوذة على وعي المشاهد نظرًا لتغييب األطر المعرفية الشعبية والمقبولة من النص الدرامي واإ
كركيزة للعديد من تلك المساحات الحوارية المجرثمة. بالطبع نحن ال نتحدث هنا عن "تآكل" الرواية كعيب درامي، بل نتحدث عنه كجزء 
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من الحبكة الدرامية، أو كفعل لغوي مقصود ذي وظيفة إتصالية محددة هي دفع المشاهد إلعادة بناء الرواية التقليدية التي يوظفها في 
فهم وتفسير الواقع ومستجداته. فالمساحات المتآكلة في الرواية الدرامية والتي تبدو "متماهية" مع الرواية الشعبية، تربك المشاهد ذهنيًا 
ومعرفيًا بذات الطريقة التي تربك قارىء رواية ما عندما يدرك أن صفحة أو أكثر من صفحات الرواية مفقودة. في مثل هذه اللحظة، 
يلجأ القارىء المشدود إلى الرواية، مدفوعًا بفضول طبيعي وبميل غريزي إلى ملء الفراغ الدرامي، إلى لعب دور المؤلِّف مؤقتًا، فيرمم ما 
ُفقد )أو تآكل( من نسيج الرواية في ذهنه. وهذا ما تفعله المساحات الدرامية المجرثمة بالمشاهد المشدود إلى العمل الدرامي؛ تحّثه على 
عادة بناء الرواية الشعبية الرائجة. للتوضيح، لَنُعد إلى ذات المثال السابق: مشاهد درامية متكررة تشدد الشخصية الرئيسة فيها  ترميم واإ
وباستمرار على الأخالقية وهمجية العدو اإلسرائيلي وعلى المآسي اليومية واإلذالل المتعمد والممنهج الذي يواجهه يوميًا على الحواجز 
العسكرية للجيش اإلسرائيلي. ما يجب مالحظته والتركيز عليه هنا هو أن هذا السياق الدرامي يعّرف الصراع حصريًا على أساسين 
إثنين )الحاضر الدرامي(، الطبيعة الشرسة والالإنسانية لإلحتالل اإلسرائيلي والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني. ورغم النكهة اإلنسانية 
الواضحة لمثل هذا المشهد الدرامي، إال أن تلك األسس الجديده والمقبولة )أخالقيًا( لرواية الصراع تخلخل الرواية التقليدية في ذهن 
المشاهد وتسبب تآكاًل فيها ناتجًا عن تغييب األسس التاريخية )الغائب الدرامي( من رواية الصراع. هذا التآكل إذن ينطوي على دعوة 
مبّطنة للمشاهد إلعادة بناء رواية الصراع بطريقة تجعل من وضع حد فوري لمعاناة الشعب الفلسطيني أولوية عمالنية وأخالقية ملِّحة. 

وهنا يصبح من الممكن للمساحات الدرامية المجرثمة أن تؤدي وظيفتها الثالثة.     

بعد تحقيق الوظيفتين األولى )التماهي مع المشاهد وخلق استعداد نفسي لديه لسماع ومن المحتمل تقّبل ارآء ومواقف شخصية 
درامية ما( والثانية )خلق حاجة ماسة في ذهن المشاهد إلعادة النظر في الرواية الشعبية الرائجة(، تعمل تلكم المساحات الدرامية المجرثمة 
على توجيه المشاهد نحو إعادة صياغة الرواية بناًء على "مداخل" درامعرفية معينة تقوده إلى إطار معرفي تفسيري محدد وليس لغيره. 
للتوضيح، لنعد مّرة ثانية إلى المثال السابق: المساحة الحوارية المجرثمة المرتكزة على الأخالقية وتعسف اآللة العسكرية اإلسرائيلية 
ومعاناة الشعب الفلسطيني اليومية والمستمرة. فرغم صدقية وجاذبية هذه األسس، إال أنها تنطوي على إطار معرفي منعزل تمامًا عن 
الغائب الدرامي )الطبيعة التاريخية والوجودية للصراع(. فالمشاهد، مدفوعًا بعواطف صادقة تمامًا، يوّد أن يضع حدًا لمعاناة الشعب 
الفلسطيني القائمة والمستمرة )الحاضر الدرامي(. في هذا اإلطار يجد المشاهد نفسه مضطرًا إلعادة صياغة رواية الصراع بناًء على ما 
هو آني ومستعجل وليس على ما هو مبدأي. ليس ايمانًا باآلني أو كفرًا بالمبدأي؛ بل لتجاوب األول مع مطلب إنساني مّلح، إنهاء األالم 
والمعاناة. بمعنى أن المساحات الدرامية المجرثمة تقوم )عبر الحاضر الدرامي( بتزويد المشاهد بمدخل درامعرفي كأساس بديل ومقبول 
ن لم يكن األفضل( يتم إعادة بناء رواية الصراع طبقًا لها. وهنا تبرز قدرة المساحات الدرامية المجرثمة على اإلستيالء الناعم على  )واإ
وعي المشاهد ودفعه نحو تقّبل وتفهم حلول براغماتية )من قبيل "ما ال ُيدرك كّله ال ُيترك جّله"( للصراع كبديل عن الحلول الدوغماتية 
القائمة على التمسك بوجودية الصراع مع الكيان الصهيوني وبوجوبية الكفاح المسّلح )من قبيل "ما ُأخذ بالقوة ال ُيسترد إال بالقوة"(. وهنا 
أيضًا تتجسد القيمة اإلبيستيمولوجية للعمل الدرامي ككل.تشكل ُجل نصوص أعمال دراما الجاسوسية المصرية مثااًل عمليًا على كيفية 
توظيف الحاضر والغائب الدرامي والمساحات الدرامية المجرثمة الحاضنة لكليهما في دفع المشاهد لتقبل الرواية الرسمية للصراع العربي 

ـ اإلسرائيلي، كما سيتضح من القراءة المعمقة لتلك النصوص.

ابستيمولوجيا دراما الجاسوسية المصرية وشرعنة الكيان الصهيوني :
يرى جون فيسك أن شعبية نٍص ما )أو بالمحصلة شعبية أي عمل درامي( في أوساط الجمهور تعود إلى تماهي محكّيات النص 
الموّجه لفئة ما من القّراء مع المحكيات التي تستخدمها هذه الفئة من القّراء في التعبير عن تجاربها اإلجتماعية وفي فهمها لتلك التجارب 
)1987، ص 164(. هذا يعني أن على النص الدرامي أن يكون مناظرًا للمرويات الشعبية )أو الخطاب اليومي واإلعتيادي للجمهور( 
من حيث الموروث الثقافي والقيم والمفاهيم واإلحتياجات. رغم عمق وفائدة هذا التعريف لفيسك، إال أنهبحاجة إلى إضافة بيركوية في غاية 
األهمية رغم بساطتها؛ شعبية نّص ما هي نتيجة لما "يظّنه" الجمهور تناغمًا أو تماهيًا بين مروياته والنص. إلن التناغم قد يكون حقيقيًا 
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وقد ال يكون، ال سيما في النص ذي الصبغة السياسية. وما يظنه الجمهور تماهيًا هو في الواقع نتاج طبيعي لما يرتكز عليه النص من 
عنصري الغائب والحاضر الدراميين اللذين يشكالن من جهة رافعة للتماهي مع المشاهد ومن جهة أخرى يشكالن رافعة درامعرفية نحو 

رواية منفصمة عن الرواية الشعبية ألية قضية مركزية. 

لنبدأ بنظرة نقدية لعمل "رأفت الهجان" تحديدًأ. فهذا العمل يشّكل استثناًء نظرًا لخلوده في ذاكرة المشاهد أكثر من أي عمل مشابٍه 
آخر. وبتقّصي العوامل التي جعلت من هذا العمل استثناًء، سنتمكن من فهم األعمال األخرى بمقارنتها به من حيث وظيفة ومدلوالت 
الغائب والحاضر الدراميين والمساحات الحوارية في تلك األعمال. سيظهر التحليل أن المالمح الدرامية المشار لها في رأفت الهجان 
تشكل تماهيًا حقيقيًا بين هذا العمل والمشاهد المصري والعربي بشكل عام، بينما تشير ذات المالمح الدرامية لباقي األعمال إلى تماهي 
غير حقيقي يخفي وراءه جسدًا درامعرفيًا يتناقض مع قيم ومعتقدات الجمهور. التماهي )بنوعيه( سيتّم تقّصيه في الكيفية التي تعالج فيها 

الموضوعات الثالث التالية في رأفت الهجان وفي باقي األعمال:
فكرة الهوية الوطنية والحس الوطني.  •

اإلرث الناصري وطبيعة الصراع العربي- اإلسرائيلي.  •
تشخيص الفرد والمجتمع اإلسرائيلي.  •

فكرة ومدلوالت الهوية الوطنية والحس الوطني بين رأفت الهجان وباقي أعمال دراما الجاسوسية:
في التحضير لهذه الدراسة سألت الكثير من المعارف واألقارب واألصدقاء عن األعمال المختلفة لدراما الجاسوسية وما أفضلها من 
وجهة نظرهم، فجاء الجواب سريعًا وبدون تفكير: رأفت الهجان. وفي سؤالهم عن أهم ما ميز هذا العمل، كان الجواب واحدًا أيضًا: أداء 
محمود عبد العزيز، الذي أرغم الجمهور على مشاركته في كل انفعاالته، بكوا حين بكى هو، غضبوا حين غضب هو، ارتعدوا خوفًا حين 
خاف هو، ضحكوا حين ضحك هو، وحزنوا حين حزن هو. هذا األداء المتميز لم يتكرر في أي عمل آخر بما فيها العمل الذي شارك فيه 
واحد من عمالقة الفن العربي، الذي ال تقل قدراته وحجم إبداعه عن أي فنان آخر، عربيًا كان أم غربيًا؛ الحديث هنا عنالمرحوم عبداهلل 
غيث الذي لعب دور أنور السادات في مسلسل من بطولة الفنان نور الشريف، "الثعلب" والذي عرض في عام 1993. ولما إستشعره 
المشاهد العربي، بتلقائية ومن دون عناء، للقيمة الفنية العالية لعمل رأفت الهجان ما يبرره نقديًا. فرأفت الهجان كان تجسيدًا حّيا ورائعًا 
للقيم اإلنسانية النبيلة التي انسابت من خالل أدائه بعفوية وتلقائية ودونما فجاجة أو إسفاف. المثال الرائع على ذلك هو الكيفية مفرطة 
اإلنسانية التي ًطرحت فيها قضية نبيلة كقضية ارتباط الفرد بهويته وبوطنه. هذه الرابطة النبيلة وصلت للمشاهد  بسالسة وتلقائية ال 
ُينسيان وفي مواطن مختلفة من النص الدرامي كما في أكثر هذه المشاهد تأثيرًا وتكرارًا: رأفت الهجان، وحيدًا، وقد ضاقت عليه جدران 
غرفة نومه في اسرائيل )أو قل: جدران زنزانته( يبدو منهكًا نفسيًا وجسديًا إذ لم تعد ساقاه قادرتان على حمله فيستلقي على سريره يبحث 
في ذهنه المرتبك والمضطرب عن معاني األشياء، عن إجابات ألسئلة وجودية: من أنا؟ من هم؟ لم كل هذا؟ وفي حّمى معركته الوجودية 
يلجأ إلى المذياع ويدير قرصه باحثًا عن إجابة قد تأتيه عبر األثير. يجدها في آية قرآنية أوأغنية رقيقة لعبدالحليم حافظ تارة ولمحمد 
عبدالوهاب تارة وألم كلثوم تارة أخرى. هكذا تنساب الهوية وينساب معها الحس الوطني السامي من النص الدرامي انسيابًا مفرطًا في 
إنسانيته ورقته متماهيًا تمامًا مع أحاسيس أي نزيل زنزانة سجن، أو أي إنسان ُكتب عليه أن يعيش في وسط معاٍد يحرمه من أبسط 
حقوقه؛ حقه في أن يحب، في أن يكره، في أن يحلم، في أن يهرب، حقه في هوية، حقه في وطن، حقه في أن يكون إنسانًا، مصريًا، 
عربيًا.في هذه اللحظة رأفت الهجان، المأزوم نفسيًا والمسجون معنويًا والمنفي وجوديًا، يصبح مرآة كل المعذبين وكل الحالمين وكل 
المتألمين. وبصورة تلقائية يصبح رأفت الهجان فلسطينيًا، لبنانيًا، سوريًا، يمنيًا، عراقيًا ومغاربيًا. فالحاضر الدرامي هنا يجعل من مسألة 
الهوية الوطنية والحس الوطني فضاًء رحبًا يرتكز أساسًا على حق طبيعي لإلنسان في الوجود وفي الحرية والتحرر. بالتبعية فإن الحاضر 
الدرامي المقترن بمشهد رأفت الهجان منكسرًا في غرفته (أو زنزانته(، والذي تكرر كثيرًا، يضفي عمقًا وجوديًا ومصيريًا على صراع رأفت 
الهجان مع الكيان اإلسرائيليفي الحرية والتحرر. وهنا أيضًا يكون النص الدرامي منسجمًا تمامًا مع حقائق التاريخ والجغرافيا المسلوبة. 
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هكذا إذن يتحد الهجان (المشاَهد( مع العربي (المشاِهد( مصريًا كان أم سوريًا أم مغربيًا أم يمنيًا من خالل حاضر درامي رحب )تجربة 
شعورية وجودية واحدة يشترك فيها الجميع مصريين وعرب( يتسامى على زنزانة الجغرافيا ويسمو بالسجين إلى أعلى مراتب اإلنسانية. 
من رحم هذه اللحظة الدرامية يقتحم رأفت الهجان وعي المشاهد ليصبح تجسيدًا لقضية أمة ولقضية وطن. وفي مثل تلك اللحظة من 
النص يصبح الحاضر الدرامي أساسًا لهوية إنسانية تحررية مقاومة: أن تكون مصريًا يعني أن تكون إنسانًا، يعني أن تكون عربيًا، يعني 

أن تكون حرًا، يعني أن تكون مقاومًا. هذه هي درامعرفة تلك اللحظة. 

اآلن سأنقلك بحزن وأسى إلى مشهد ونص درامي آخر، تصبح الهوية والوطنية فيه آلية تهاوي وسقوط حرعلى كل مستوى. خذ 
عندك تلك المساحة الدرامية المجرثمة من مسلسل"دموع في عيون وقحة" )ُعرض في بداية الثمانينيات(، جاء المشهد في نهاية الحلقة 
الثالثة وأعيد ببداية الحلقة الرابعة: يظهر بطل العمل جمعة الشوان )عادل إمام( في عركة مع عدة أشخاص )على سفينة أخذته خارج 
مصر(.تنتهي العركة، طبعًا، بتغلبه بسهولة عليهم جميعًا وبطرحه ألقواهم على األرض، ثم يضع عادل إمام بزهو وتعاٍل قدمه على 
عنق ضحيته الضخمة جدًا محذرًا ومنبهًاصاحب تلك الكتلة البشرية الهائلة على طريقة الفهلوي بهجت األباصيري في مسرحية مدرسة 
المشاغبين: "اسمع، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. أنا مصري. عارف يعني ايه مصري؟! يعني اللي يرّشني بمّيه أرّشه بالدم. سامع، 
وال أقول تاني؟!" المشهد هو نموذج رائع لكيف يمكن لحاضر درامي أن يسّخف ويمسخ فكرة نبيلة مثل الهوية الوطنية المصريةواإلنتماء 
الوطني. الحاضر الدرامي في هذا المشهد المجرثم )أن تكون مصريًا يعني أن تكون متعاٍل ذا قدرات بشرية خارقة، المصري إنسان يختلف 
عن أي إنسان آخر، المصري ليس كمثله إنسان( يخلق تماهيًا بين "الكاوبوي"المصري )جمعة الشوان( وفئة من المراهقين المصريين 
الذين تحكمهم وتتحكم بهم الكميات الزائدة من هرمون التسترون السائرة في أجسادهم أكثر من أي شيء آخر، أو قد يخلق تماهيًا مع فئة 
من الجمهور المصري المتعّصب لهويته المحلية أكثر من الالزم. كما أن الحاضر الدرامي في هذا المشهد المجرثم يصبح فّرازة "هوية" 
بطريقة إقصائية: إما أن تكون مصريًا أو غير مصري )غوييم بالمفهوم التوراتي(. من خالل هذا اإليحاء تفقد الهوية المصرية الفذة 
والغنية والرحبة )كتلك التي جّسدها رأفت الهجان( عمقها اإلنساني وتكتسب طعما شبه كولونيالي )القدم على عنق الضحية(. وقد يصبح 
العربي ذاته في ذهن البعض )بناء على هذا الحاضر الدرامي( في لحظة ما تحت قدم الكاوبوي أو جندي المارينز الجديد، عادل إمام، إن 
تجرأ "ورّش مصر بالمّية" )كأن ينتقد النهج الساداتي أو المباركي(. ال مبالغة في هذه القراءة، إن نحن ربطناها ِب ووضعناها في سياقها 
التاريخي والسياسي الصحيح )غائب درامي(، وهو طغيان النعرات اإلقليمية في تلك الفترة )المسلسل ُعرض في بداية الثمانينيات(، ليس 
فقط في مصر بل في بلدان عربية كثيرة. فلقد شهدت تلك الفترة ولوج عصر مصر أواًل، لبنان أواًل، األردن أواًل،الخ.. فالحاضر الدرامي 
هنا يضفي شرعية على تلك النعرات ويغّذيها لمصلحة الخطاب السياسي المصري الرسمي السائد في تلك اللحظة والمتمّرد على اإلرث 
الناصري العروبي. بمعنى أن النص الدرامي من خالل الغائب والحاضر الدراميين يدفع المشاهد نحو التصور الساداتي ـ المباركي لهوية 

مصرية إقصائية ومتعالية؛ هوية مصرية تجعل من عقد اتفاق سالم مع الكيان اإلسرائيلي شأنًا مصريًا. 

سفافًا، إال أن الكثير من أعمال دراما الجاسوسية  ورغم أن هذا المشهد من "دموع في عيون وقحة"هو من أكثر المشاهد فجاجة واإ
ن كانت أقّل سذاجة وهباًل. فنجد في عمل مثل "العميل 1001 " أن التعبير عن  المصرية يحتوي على مشاهد مجرثمة من ذات النوع واإ
الحس الوطني والواجب الوطني جاء في مساحات حوارية مجرثمة مختلفة ومتعددة )تارة بين بطل العمل "عمرو طلبة" ووالدهطلبه )لواء 
في الجيش المصري(، وتارة بين عمرو وضابط المخابرات المصري وتارة بين اللواء وابنه الثاني وتارة مونولوجيًا، عمرو منفردًا. وكانت 
ركيزة هذه الحوارات عبارة "لّما مصر تنادي، الزم نلّبي الندا". قد تبدو العبارة بريئة، ولكنها كانت تشكل فائضًأ دراميًاإذ أعطيت مساحة 
أكثر مما تقتضيه الضرورة الدرامية، ال سيما وأن "تلبية الندا" فعل قائم فعاًل ومرئّيًا من قبل المشاهد من خالل مراقبته للتطورات الدرامية. 
لذا، ومن واقع كون العبارة فائضًا دراميًا يتجاوز معناها المعنى الظاهري وتصبح دالة لشيء أكثر من الهوية والحس الوطني، تصبح 
نزعة ذات نكهة شوفينية إلن تلبية النداء في هذه العبارة المجرثمة هي جواب لشرط واحد: "لّما مصر )وليس غير مصر( تنادي". هنا 
ن لم تكن بفجاجة اللحظة الدرامية لعادل إمام. الميزة اإلقصائية  أيضًا نحن أمام حاضر درامي يعّرف الهوية المصرية بطريقة إقصائية واإ
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واإلنعزالية للهوية المصرية هنا يمكن اإلستدالل عليها من خالل ربط ذات العبارة بحاضر درامي آخريركز عليه ذات العمل. هذا الحاضر 
الدرامي هو فساد وعدم صالحية اإلرث الناصري )الحاضنة الطبيعية لنوع آخر أكثر رحابة من الهوية( . ويمكن استقصاء هذا الحاضر 
الدرامي من خالل المعركة الشرسة التي تقودها مها )حبيبة وخطيبة عمرو( ضد الفساد السياسي واإلجتماعي والفكري المستشري في 
جسد المؤسسات الناصرية. فبينما تخوض هي معركة شرسة ضدعدو داخلي، يخوض حبيبها وخطيبها )أي من يكّملها جسديًا وعاطفيًا 
بتكامل  يوحي  بين عمرو ومها  والوظيفي  العاطفي  فالتكامل  المنظور،  اسرائيل. من هذا  الشرسة ضد عدو خارجي،  ووظيفيا( حربه 

المعركتين ضد اإلحتاللين، اإلحتالل الناصري لعقل مصر واإلحتالل اإلسرائيلي ألرض مصر. 

في هذا السياق، فالحاضر الدرامي في العَملين السابَقين يدفع المشاهد المصري نحو هوية مصرية ضيقة جغرافيًا وقَيمّيًا وسياسيًا 
وطاردَة ورافضة لمعطيات اإلرث الفكري الناصري. وفي السياق ذاته، يصبح العربي في ذهن المشاهد "اآلخر"، يصبح كائنًا هامشيًا. إال 
أن المعركة ضد هذا اإلرث تنطوي أيضًا على حاضر درامي يدفع المشاهد المصري والعربي بعيدًا عن المعطيات التاريخية والعقائدية 

للصراع الذي يصبح نزاعًا حدوديًا بين تلك الدولة وتلك الدولة بعد أن كان صراعًا وجوديًا بين اسرائيل وكل العرب،كما سنرى اآلن.

اإلرث الناصري وطبيعة الصراع العربي- اإلسرائيلي بين رأفت الهجان واألعمال األخرى:

 كالعادة، كان العمل "رأفت الهجان" استثناًء للقاعدة في تعاطيه مع اإلرث الناصري، إذ مّثل العمل الوحيد الذي صاغ هوية ورواية 
للصراع منسجمة تمامًا مع اإلرث الناصري. هذا التعاطي مع اإلرث الفكري الناصري يجسّده حاضر درامي يدفع المشاهد للنظر إلى 
الصراع مع اسرائيل كامتداد طبيعي لصراع مصر واألمة العربية ضد القوى اإلستعمارية. هذا الحاضر الدرامي بدأ بالظهور مبكرًا عندما 
ربط النص العمل المخابراتي المصري وبطريقة مباشرة بحركة الضباط األحرار، فقائد ومؤسس الجهاز )محسن ممتاز( وضباط آخرون 
تمّ  تقديمهم للمشاهد من خالل النص الدرامي كرفاق لعبدالناصر وكأعضاء في تنظيم الضباط األحرار.لذا فالنص الدرامي ينطوي على 
غائب درامي ينسجم من حيث الدالالت مع معتقدات المشاهد الذي سيربط من خالل الحاضر الدرامي بين نجاحات العمل المخابراتي 
المصري واإلرث الناصري ذاته. المساحة الحوارية اآلتية بين رأفت الهجان وضابط المخابرات نديم تعكس وجود ومركزية هذا الحاضر 

الدرامي: 

رأفت ]يستفسر عن مصر وأوضاعها بحرقة وببالغة فائقة مستخدمًا كلمة واحدة[: ومصر؟
نديم ]يجيب بفخر لكن بتواضع[: بخير يا رأفت. بنبني بكل مكان وبكل مجال، الصناعة والزراعة واإلقتصاد والتعليم والفنون 
واآلداب والجيش والعلوم. بنشق طرق وبنقيم مصانع ومدارس وبنستصلح أراضي وبنبني السد العالي. مش معنى كالمي طبعًا إن احنا 

عايشين في جنة؛ أكيد في أخطاء، بس المهم إن احنا مش واقفين؛ بنبني. إنت لو شفت مصر دلوقت أكيد مش حتعرفها.
رأفت ]مندهشًا بفرحة واضحة[: للدرجة دي؟!

نديم ]متابعًا ومشيرًا لمساهمات رأفت في عملية البناء[: بعد عدوان 56 إنطلقنا والبركة فيك.

المجاالت )مادية  لتشمل كل  العدو اإلسرائيلي  المقاومة والصراع ضد  دائرة  الحوارية  اللحظة  الدرامي في هذه  النص  لقد وّسع 
وعقائدية(،كما وسع جغرافيا األعداء ببالغة وايجاز باستحضاره لعدوان 56 على مصر. بهذه اللفتة المقتضبة قّدم ضابط المخابرات نديم 
حاضرًا دراميًا محوريًا )صراع عقائدي تاريخي شامل ومستمر مع قوى اإلستعمار وحلفائها في المنطقة(. وبعمل ذلك، يظهر النص، عبر 

طبيعة الحاضر الدرامي، متماهيًا بشكل حقيقي مع رواية الجمهور وفهمه لطبيعة الصراع.

إبيستمولوجيا الدراما التلفزيونية دراما الجاسوسية املرصية أمنوذجاً



125 2018 - 2019

يختلف األمر جذريًا في األعمال الدرامية األخرى. ونظرًا للشعبية الكبيرة لشخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في األوساط 
الشعبية المصرية والعربية، فقد تعاملت تلك األعمال مع شخص عبدالناصر بحذر شديد مبديًة احترام وحب الشعب المصري له السيما 
حين أذيع خطاب التنحي في أعقاب هزيمة 67 وكذلك عند وفاته. وهذه خطوة درامية ال بد منها نظرًا إلمكانية تنفير قطاع عريض من 
جمهور المشاهدين، إن هاجمت تلك األعمال شخص عبدالناصر. وكخطوة بديلة لجأت غالبية هذه األعمال إلى الفصل بين عبدالناصر 
واإلرث الناصري العقائدي كما يتبين من شيوع استخدام الفساد السياسي والفكري واإلقتصادي في المؤسسات الناصرية كحاضر درامي 
رئيس في الكثير من هذه األعمال. الحاضر الدرامي اآلخر يتمّثل بتصوير الرئيس الراحل أنور السادات كقائد لثورة تصحيحية نجحت في 
ما فشل فيه ناصر. هذان الحاضران الدراميان شّكال رافعة درامعرفية تدفع المشاهد بعيدًا عن المنظومة القومية التحررية كإطار معرفي 
يتم استخدامه في فهم وتفسير أسس الصراع مع العدو الصهيوني. هذه الخطوة تجّسد استخدام الحاضر الدرامي وحاضنته )المساحات 
الحوارية المجرثمة( في خلق تصور لحاجة ماسة في ذهن المشاهد إلعادة صياغة رواية الصراع. األمثلة على ذلك كثيرة، ففي أعمال 
مثل "السقوط في بئر سبع" و "الثعلب" و "حلقت الطيور نحو الشرق" يتم طرح الحاضر الدرامي المجّسد لدرامعرفة تقود المشاهد نحو أطر 
معرفية جديدة بطريقة شبه مباشرة وال تستدعي الكثير من العناء لتفكيك نصوصها الدرامية ومساحاتها المجرثمة. إال أن العلم واإللمام 
بها أمر ال بّد منه لتقّصي كيفية توظيف المالمح الدرامية المشار إاليها في هذه الدراسة في الهيمنة على وعي المواطن بدفعه نحو أطر 

بديلة، كما سنرى اآلن:

الحرب على اإلرث الناصري وما يرتبط به من هوية المواطن المصري والصراع ضد اسرائيل شّكل محورًا أساسيًا غير غامض 
في مسلسل "السقوط في بئر سبع" )ُأنتج عام 1994(. النص الدرامي في هذا العمل يزخر بمساحات حوارية مجرثمة أكثر من غيره 
بكثير وتكاد تضاهي في فجاجتها المشهد سابق الذكر لعادل إمام. مسرح المساحات المجرثمة تلك هي مقهى شعبي تجتمع فيه نخبة 
من أربعة مثقفين:الشخصية األولى لكاتب ومفكر ليبرالي متأسلم ساداتي الهوى )األستاذ محجوب( قام بأداء دوره األستاذ رشوان توفيق. 
األستاذ محجوب هو مركز المجموعة وصاحب القول الفصل فيها ويبدو كمرشد سياسي وثقافي للجميع؛ الشخصية الثانية لمثقف شيوعي 
)دكتور أنيس(، وهو ضعيف الحجة )وضعيف البنية أيضَا(ويخسر كل مساجالته مع األستاذ محجوب )سريعًا وبالضربة القاضية على 
مثال "فُبهت الذي كفر"(؛ أما الشخصية الثالثة فهي لعضو في اإلتحاد اإلشتراكي وهو ناصري انتهازي ذو خطاب خشبي وال يجرؤ على 
مناقشة األستاذ محجوب، بل يكتفي بترداد ما يصدر عن اإلتحاد اإلشتراكي )مؤسسة ناصرية بامتياز( من بيانات وقرارات بعضها يثير 
السخرية )كقرار التوقف عن العمل لمدة دقيقتين احتجاجًا على إحراق اسرائيل للمسجد األقصى(؛ الشخصية الرابعة لشاب صحفييقتصر 
دوره على تتبع وكاالت األنباء العالمية ونقل األخبار للمجموعة. بداية فتركيبة المجموعة بحد ذاتها ورسم الشخصيات وتوزيع األدوار 
يشّكل سياقًا ذهنيًا يحّفز المشاهد على قراءة المشهد الثقافي والسياسي كصراع بين طرفين أساسيين هما القومي العربي الساذج واإلنتهازي 
واليساري الدوغماتي المنسلخ عن واقعه، وعلى الجانب اآلخر المثقف الليبرالي المنفتح والمتأسلم. لذا فإن توزيع األدوار يشكل حاضر 
درامي يدفع المشاهد نحو تصور اإلرث الناصري كجزء من المشكلة وليس من الحل. الدفع بهذا اإلتجاه يتجّسد في محاوالت متكررة 
لربط الواقع المأساوي والحقًا هزيمة ال 67 سببيًابعالقة عبدالناصر باإلتحاد السوفييتي. بالمقابل فإن ذات الحاضر الدرامي ينطوي على 
غائب درامي مفاده حكمة وفاعلية النهج الساداتي الذي نجح بتحرير جزء من األرض المصرية المحتلة من خالل حرب 73وبتحرير 
جزء آخر من األرض سياسيًا من خالل المفاوضات. هذا الحاضر الدرامي يدّعمه حاضر درامي آخر: حكمة سياسة السادات بما فيه 
اعتقاله للمثقفين ومراكز القوى في مصر وطرده للخبراء السوفييت كرافعة لنصر أكتوبر. كال الحاضران الدراميان من شأنهما خلخلة 
بدالها بإطار معرفي متناسق مع النهج الساداتي، كما يظهر في الحوار التالي الذي  الرواية القومية التحررية للصراع )اإلرث الناصري( واإ

جاء في الحلقة التأسيسية للعمل )أي الحلقة األولى(،

د. محمود السعدي 
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وهذا جزء منه:
األستاذ محجوب: يا أصدقائي احنا الزم نرجع للتاريخ ونستوعب حركته وندرس الماضي كويس ونستلهم عبره للحاضر ومؤشراته 
للمستقبل. األمة العربية مانتصرتش على الصليبيين إال لّما توحدت بقيادة صالح الدين، وما انتصرتش على التتار إال لما توحدت بقيادة 

قطز...

اإلتحاد  دول  محجوب.  استاذ  يا  أواًل  األيديولوجي  التوحد  السوداء[:  الكوميديا  إلى  أقرب  مهلهل  برد  يقاطع  ]اليساري،  د.أنيس 
اإلشتراكي وعلى رأسها اإلتحاد السوفيتي دول مترابطة ومتكاتفة إلنها اعتنقت ايديولوجية واحدة.

األستاذ محجوب ]يرد بثقة مفّندًا[: ما هي الصين تعتنق نفس الفكر اإليديولوجي لكن العداء بينها وبين اإلتحاد السوفيتي واضح. 
ثم ان اللي بتسميه ترابط الدول اإلشتراكية ده ترابط ظاهري يحميه الجيش األحمر. وأنا واثق أن الترابط ده سينفك ألنه قائم على الغش 

مش على الوحدة، وحدة الهدف. ال تؤاخذنا يا دكتور أنيس أنا دائمًا أرائي تصطدم بإتجاهاتك اإليديولوجية.

د. أنيس: لو ماكنتش عارفك كويس يا استاذ محجوب، كنت قلت إنك منحاز ]للمعسكر األمريكي[.
األستاذ محجوب: أنا فعاًل منحاز، بس منحاز لمصر.

"فبهت الذي كفر" وسكت الدكتور أنيس وانتهى المشهد. من الواضح أن هذه المساحة الدرامية المجرثمة تنطوي على إدانة مبّطنة 
لعبدالناصر، فمن خالل استدعاء قيادات ورموز دينية من الماضي )صالح الدين وقطز(، يدفع األستاذ محجوب المشاهد لمراجعة موقفه 
المؤيد والداعم لعبدالناصر )العلماني(. بالمقابل، يخلق الحاضر الدرامي هنا )أو يرمي إلى خلق( حّيزا ذهنيًا لدى المشاهد يجعله يتصور 
"الرئيس المؤمن" أنور السادات كالبطل المنتظر الذي سيأخذ موقفًا مغايرًا تمامًا من اإلتحاد السوفيتي )النظام الملحد وحليف عبدالناصر 
العلماني(. نحن هنا إذن إزاء مساحة درامية مجرثمة تبرر وتؤسس تاريخيًا للحظة ولوج العهد الساداتي وتشّكل دفاعًا مسبقًا عنه، وبالتالي 
عن الرواية الساداتية للصراع العربي اإلسرائيلي. ذات الموقف يتكرر في مساحات كثيرة في هذا العمل. ففي الحلقة التاسعة منه يدور 

حوار مقتضب بين األستاذ محجوب والدكتور أنيس:

د. أنيس: عمومًا يا أستاذ محجوب الوضع ]على الجبهة[ مطمئن. دلوقت الجيش فيه خبراء روس.
األستاذ محجوب ]يقاطع ويعقب ضاحكًا باستهزاء وبثقة "من أوتي الحكمة"[: دي صورة تدعو لإلطمئنان وال للقلق؟!

ذات الموقف بذات الحاضر الدرامي )الدور السلبي للإلتحاد السوفييتي الملحد وحليف عبدالناصر اإلشتراكي العلماني( يتكرر بأكثر 
من حلقة، من ضمنها الحلقة السابعة عشرة التي يتابع فيها األستاذ محجوب التعبير عن امتعاضه من امتناع اإلتحاد السوفييتي عن 
تزويد مصر بأنواع األسلحة المناسبة رغم أن التاريخ الذي غثّيب من النص يؤكد  بوضوح عكس ذلك. وحتى بعد تحقيق نصر أكتوبر 

1973 يصّر األستاذ محجوب على إنكار أي فضل لإلتحاد السوفييت:

د. أنيس: برضو األستاذ محجوب مش راضي يعترف بأي فضل لإلتحاد السوفييتي؟
األساذ محجوب: مش كده قوي يا دكتور! بس أنا مش عايز أنسب الفضل لغير صاحبه، صاحب قرار العبور 

]أي السادات[ والقادة اللي خططوا ودرسوا والجنود اللي نفذوا وعبروا وضّحوا.

إبيستمولوجيا الدراما التلفزيونية دراما الجاسوسية املرصية أمنوذجاً
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ذا كان ليس باألمر الغريب أن ال يتطرق األستاذ محجوب إلى حقائق التاريخ التي ال تخدم أغراضه، فإنه من الغريب جدَا أن  واإ
يحرم النص الدرامي شخصية المثقف اليساري )دكتور أنيس( من أي عمق معرفي يمكنه من الرد بسهولة على ادعاءات األستاذ محجوب، 
وهنا يتقاطع ويتكامل وظيفيًا دورا الغائب والحاضر الدراميين. لحظة مجرثمة أخرى تستحق التوقف عندها في ذات العمل هي اللحظة 
الفريدة التي اتخذ فيها هجوم األستاذ محجوب على عبدالناصر شكاًل منافيًا للذوق والحس اإلنساني: ففي مشهد لألستاذ محجوب في 
غرفة معيشته استقبل نبأ وفاة عبدالناصر بدرجة واضحة من البرود والالإكتراث واكتفى بإبداء التعليق اآلتي: "يا ترى حيختلفوا مع بعض 
وال حتعّدي بسالم!" والغريب هنا أن األستاذ محجوب الذي استند سابقًا على الموروث التاريخي الديني )استحضاره لدوري صالح الدين 
وقطز( لم يدفعه ذات الحافز الديني على الترحم على عبدالناصر أو حتى لطلب المغفرة له، مما يترك المجال إلفتراض غائب درامي يتم 
الدفع به إلى وعي المشاهد وفحواه "أن الرحمة ال تجوز على مثل عبدالناصر". وهذا منسجم تمامًا مع تركيز الحوار على العالقة بين 
ناصر واإلتحاد السوفييتي )الملحد(. بالمقابل،نجد أن الركيزة الدينية لخطاب األستاذ محجوب لم تمنعه أبدًا من تبرير والدفاع عما اتخذه 
السادات من إجراءات تعسفية وغير إنسانية بحق اآلالف من المواطنين الذين زج بهم في السجون، كما يتبين في لقطة أخرى لألستاذ 
في منزله. في هذه اللحظة المجرثمة كان األستاذ ينظر إلى السادات ويستمع له باحترام واعجاب ظاهرين )كتلميذ مجتهد محّب إلستاذه( 
وهو يلقي خطابًا متلفزًا  يدافع فيه عن تلك اإلجراءات. في اللقطة التالية مباشرة يّعلق األستاذ على هذا الخطاب في المقهى أمام مريديه 
والمعجبين به مبررًا تلك اإلجراءات على الوجه التالي: "قدامنا عدو خارجي منقدرش نواجهه بجبهة ممزقة أو بجيش نزج فيه بدون روية 

في صراع سياسي يخرج فيه عن واجبه اللي حاطين أملنا فيه للتحقيق".

الدرامي  النص  في  والشاسعة  المجرثمة  المساحات  ترتكز عليه  الذي  درامي(  به من غائب  يرتبط  (وما  الدرامي  الحاضر  ذات 
ل"السقوط في بئر سبع" نجده يتكرر في أكثر من عمل من أعمال دراما الجاسوسية المصري. ومن واقع تكراره وانتشاره في النصوص 
الدرامية، يصبح هذا الحاضر الدرامي جزءًأ من الجسد الدرامعرفي الذي يتّم دفعه في ذهن ووعي القاريء كمكّون إلطار معرفي بديل. خذ 
كمثال آخر مسلسل "الثعلب" )ُأنتج عام 1993(، الذي يشترك فيه السادات بذاته عبر دور األستاذ عبداهلل غيث. في هذا المسلسل نجد 
ثالثة مساحات درامية مجرثمة، واحدة منها جاءت في الحلقة األولى التي تؤسس للعمل الدرامي. في تلك المساحات يتحدث السادات إلى 
مدير مخابراته عن الدور السلبي لإلتحاد السوفييتي وعن أهمية وضرورة التخلص من الخبراء الروس. في ذات المساحات، يذّكر مديُر 
المخابرات الرئيس السادات بالدور السلبي الذي يلعبه أيضًا بعض الصحفيين في تأليب الرأي العام ضّد سياساته ولعدم إدراكهم لحكمة 

قراراته في طرد الخبراء الروس وعدم تسرعه في شّن حرب أكتوبر. 

ذات الحاضر الدرامي تّم الزج به أيضًا إلى النص الدرامي لمسلسل "وحّلقت الطيور نحو الشرق" )ُأنتج عام 2002(وفي الحلقة 
لة؛ ففي المشاهد األربعة األولى )أحداث  التأسيسية للعمل أيضًا. في هذا العمل، مثلت الحلقة األولى برمتها مساحة حوارية مجرثمة ومطوَّ
قبيل حرب 67 مباشرة(، كان كل مشهد من المشاهد األربعة األولى يشير بوضوح إلى الفساد السياسي واألمني والعسكري واإلقتصادي 
المستشري في جسد كافة مؤسسات الدولة )أثناء حكم عبدالناصر(. تنتهي المشاهد األربعة بنشوب حرب 1967. في هذا السياق تطور 
األحداث الدرامية يوحي بعالقة سببية حصرية بين الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة الناصرية وعدم كفاءة تلك المؤسسات 
)سبب( وبين هزيمة ال 67 )نتيجة( وهذا هو الحاضر الدرامي الرئيس لهذا الجزء من الحلقة. بالمقابل، فمشاهد الجزء الثاني من ذات 
الحلقة تعّرف المشاهد على عالقة سببية أخرى: نصر أكتوبر هو نتاج ثورة تصحيحية، ثورة على اإلرث الناصري. هذه الثورة تبدو 
مالمحها بالظهور في المشهد األول من الجزء الثاني الذيينقل المشاهدمباشرة إلى عام 1970 بعد تولي السادات للحكم.هذا المشهد ُيظهر 

السادات وهو يتحدث مع شخصية سوفييتية )السفير على األرجح(بنبرة توبيخية على النحو التالي:

السادات: سبق وتجاهلتم كل اللي اتفقنا عليه. منعتم امدادنا بأي أسلحة هجومية للرد. ودلوقت المنع بيمتد لضرورات أساسية 
للجيش سبق وحددناها لكم؛ في الوقت اللي في أمريكا بتّدي ]تعطي[ اسرائيل كل اللي تطلبه ومن غير حساب. وجددت لها سالح الطيران 

د. محمود السعدي 
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بالكامل. ده غير األسلحة المتطورة. وانتم عارفين كويس إن قضيتنا الرئيسية هي تحرير أرضنا، وده اللي بيحكم حياتنا وعالقتنا. لذلك 
أنا قررت إنهاء مهمة المستشارين السوفييت في مصر.

ينتهي المشهد دون أن يتيح النص للمشاهد سماع ردّ  الشخصية السوفييتية على ما طرحه السادات مما يوحي بصدقية للمتحّدث 
ال تقبل الشك أو السؤال. هنا تتقاطع هذه المساحة الدرامية المجرثمة ماهّيًا ووظيفيًا مع نظيراتها في العملين السابقين )السقوط في بئر 
سبع والثعلب(. فكسابقاتها تحتضن هذه المساحة حاضرًا دراميًا يؤّكد على تخاذل اإلتحاد السوفييتي )وبالتبعية حليفه عبدالناصر( كسبب 
في هزيمة 67 وفي التأخر في شّن حرب أكتوير. وعندما يقترن هذا الحاضر الدرامي بالحاضر الدرامي في الجزء األول من الحلقة 
)فساد وعدم كفاءة المؤسسة الناصرية(، فإن هذه المساحات الدرامية المجرثمة تخلخل )أو باألحرى تحاول أن تخلخل( صدقية وصالحية 
منظومة القيم القومية كأساس لفهم الصراع. المأمول هنا هو طبعًا دفع المشاهد نحو إطار معرفي بديل )النهج الساداتي( الذي أبرزه 

النص الدرامي كسبب لنصر أكتوبر. 

تحديد وعزل  يتطلب  ال  بحيث  مباشرًا  النصوص  لتلك  الدرامعرفي  الكيان  يكون  يكاد  السابقة  المجرثمة  الدرامية  المساحات  في 
محاوالت توظيف العمل الدرامي كثير تحليل أو عناء. إال أن األمر غير ذلك تمامًا عندما نستحضر المساحات الدرامية المجرثمة التي 
تخص مسألة الكيفية التي يعّرف النصُّ المشاهَد على تركيبة الفرد والمجتمع اإلسرائيلي وعلى نتائج هذا التصور لتلك التركيبة على وعي 

المشاهد وبالتبعية على موقفه من قضية الصراع مع العدو الصهيوني. وهذا ما سنتناوله هنا:

شخصية المجتمع اإلسرائيلي بين رأفت الهجان وباقي أعمال دراما الجاسوسية: 

كما تمّيز عمل "رأفت الهجان" عن غيره من أعمال دراما الجاسوسية بطريقة طرحه لمفهوم الهوية والحس الوطني ولطبيعة الصراع 
مع العدو الصهيوني بناًء على حاضر وغائب دراميين يتماهىانمع الرواية الشعبية، فقد تمّيز أيضًا عنالكثير من تلك األعمال بالطريقة 
التي ينظر من خاللها إلى المجتمع اإلسرائيلي ومدلوالت هذه النظرة. هذا التمّيز لرأفت الهجان مرتبط معنويًا بالكيفية التي يعالج بها 
ن كانت تنتمي لمجتمع اسرائيلي  النص الدرامي عاطفة انسانية سامية أخرى، كحبٌّ يجمع بين رجل، أي رجل، وامرأة، أية إمرأة، حتى واإ
صهيوني معاٍد لكل ما هو مصري أو عربي. هنا يؤكد النص الدرامي على إنسانية البطل من نافذة إظهار ضعفه البشري الطبيعي أمام 
جمال المرأة وانجذاب الرجل الغريزي لها. إال أن النص نجح أيضًا بلجم هذا اإلنجذاب وبتجيير تلك العواطف واستخدامها كرافعة النتصار 
نوع آخر من العواطف أسمى وأرقى، حب الرجل لوطنه ومجتمعه ومبادئه، كما فعل رأفت الهجان مع إستر ويهوديت وسيرين أهاروني. 
وأهم من ذلك ما فعله مع شابة يهودية )حنا( وهي أمريكية معادية للصهيونية. هنا ينتصر النص دونتكّلف ودون مزايدة رخيصة لما 
ينتصر له اإلنسان السوي العاقل كما يظهر من لحظة حوارية جمعت رأفت الهجان بضابط المخابرات المصري المسؤول عن توجيهه 

)نديم( والذي استفسر عن تطورات األمور بين رأفت وحنا اليهودية المعادية للصهيونية، فجاء جواب رأفت على النحو التالي:
رأفت: سألت نفسي إزاي أنا حّبيت حنا بالسرعة دي؟! 

نديم: لقيت جواب؟

رأفت: أنا فّتشت مخي، مالقيتش إال جواب واحد...] ثّم يتابع مبتسمًا وساخرًا نوعًا ما من نفسه[: يظهر إني حّبيت أفكارها، فحّبيتها 
هي بالمرة...] إال أنه يستدرك بنبرة منخفضة وقد انحسرت ابتسامته وعال وجهه ما يشير إلى  الاليقين فبدت مالمحه أكثر جدية وكأنه 

أحبها فعاًل ولشخصها[: حتى لو كنت حّبيتها حقيقي...

إبيستمولوجيا الدراما التلفزيونية دراما الجاسوسية املرصية أمنوذجاً
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ثّم يبتلع كلماته ويتوّقف عن الحديث وال يكمل الجملة. نحن هنا إما أمام إزاء لحظة هيمنغيوية الحب فيها ليس أكثر من هلوسات 
محارب منهك تنتهي حين تتوقف الحرب وتصمت المدافع، أو إزاء لحظة درويشية بامتياز؛ لحظة "ضاع يا ريتا الدليل"، لحظة جدلية 
العالقة بين "ريتا والبندقية". لحظة تعّرف اإلنسان عاشقًا بصدق ومقاومًا بصدق. وسواء كانت هذه اللحظة هيمنغويوية أو درويشية 
فقد عّرفت رأفت الهجان كإنسان بكل ضعف اإلنسان وكمقاوم بكل كبرياء ومبدأية المقاوم الذي، ِعبر حاضر درامي )حضور البندقية( 

انتصر للحق وللحقائق ولخبز ولقهوة أّمه.

وحين كان رأفت يمارس، عبر النص الدرامي، حّقه بالضعف وحقه بأن يحب الخبز اإلفرنجي وأن يحب قهوة اإلكسبريسو، كان 
نديم، ضابط المخابرات، يضبط هذا الضعف وتلك النزوات، كما يتجًلى في مثال آخر ولحظة حوارية أخرى يناقش فيها نديم ورأفت 
الهجانأمرًا أقل وزنًا من الحب، مجرد إعجاب رأفت بشخصية إمرأة أخرى، الناشطة السياسية والقيادية في الهستدروت والتي تعارض 
سياسات الصقور في المجتمع اإلسرائيلي. فبعد أن عّبر رأفت عن إعجابه بسيرين أهروني "ألنها عارفة هي عايزة ايه بالضبط"، يتدخل 
نديم ليضع مسألة أقل وزنًا من الحب )مجرد إعجاب( في سياقها الصحيح "إرتباط غير حكيم بعدو" كما هو واضح من هذه اللحظة 

الحوارية المقتضبة:
نديم: لكن إنت قلت لي إن سر إعجابك بسيرين أهاروني إنها هي عارفة هي عايزة ايه بالضبط.

رأفت: ده حقيقي.
نديم: طيب هي عايزه ايه بالضبط يا رأفت؟

رأفت: إنت ليه سألتني السؤال ده يا سيد نديم؟!
نديم: ألن اللي زي سيرينا أهاروني بتبقى ثورتهم على األوضاع سببها رغبتهم بالوصول بالمجتمع إلى أكمل صورة...

رأفت ]مقاطعًا[: أيوه بس هي كالمها اللي بتقوله...
نديم ]مقاطعًا ومتابعًا ومنهيًا بحزم[: سببه هو إيمانها الشديد بالمجتمع اإلسرائيلي ورغبتها في التخلص من الفساد اللي فيه.

ن بلغ حبها لرأفت مبلغًا جنونيًا كما  مثل تلك الحوارات والمواقف تكررت مع كل عالقة أو مشروع عالقة بإمرأة اسرائيلية حتى واإ
حدث مع استر السكرتيرة األولى للشركة التي يملكها رأفت الهجان )أي ديفيد شارلي سمحون(. فتارة كان نديم أو أي ضابط مخابرات 
آخر هو من يضع تلك العواطف في سياقها الصحيح وتارة كان رأفت هو من يفعل ذلك كما ظهر في إجابته عن تساؤل حول إن كان 

قطع العالقة مع استر قد أثر عليه: "هي حّبت ديفيد شارلي سمحون. يعني ماحبتنيش أنا، رأفت الهجان."

هذه المساحات الحوارية المتغلغلة والمنتشرة في جسد النص الدرامي في رأفت الهجان والتي تتعاطى مع ظاهرة إنسانية عابرة للتراث 
والجغرافيا هي وظيفيًا نقيض ما أسميناه بالمساحات الحوارية المجرثمة، مما يجعل النص الدرامي بُكلّيته نصًا نقيًا وطاهرًاإلى حٍد كبير. 
نقاوة وطهارة النص هي نتيجة لخلو هذه المساحات الدرامية من أي "حاضر درامي" يدعو المشاهد )من خالل عواطف نبيلة( إلى تفكيك 
المجتمع اإلسرائيلي لغرض إيجاد عناصر ومكونات اجتماعية يمكن الحوار والتعايش السلمي معها، بل إلى تفكيك المجتمع اإلسرائيلي 
لغرض فهمه )من باب "إعرف عدّوك"(. هنا يكون الحاضر الدرامي لتلك المساحات منسجمًا مع الصورة الذهنية التي يحملها المشاهد 
العادي للمجتمع اإلسرائيلي: المجتمع اليهودي الصهيوني هو كيان عدو بكل أطيافه حتى بمن قد نعشق أو نحب من نسائه. هذا التوجه 
للنص الدرامي تدعمه مساحات حوارية أخرى. أنظر مثاًل كيف يوّظف رأفت الهجان تلك العالقات والنزعات العاطفية واإلنسانية لدى 

شريحة من المجتمع اإلسرائيلي في فهم سيكولوجيا العدو كما في هذا الحوار بين رأفت والضابط نديم:

رأفت: إسمح لي أقول لك يا سيد نديم إنكم بتّدوا ]تعطون[ اسرائيل دي أكتر من حقها.

د. محمود السعدي 
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نديم: إزاي؟
رأفت: أصل حكاية الوالء للوطن إللي بنحس إحنا فيها بمصر أو بيشعر فيها أي مواطن في أي دولة من دول العالم، يعني مش 

موجودة في اسرائيل بنفس المعنى.
نديم: ممكن عشان معظمهم من دول تانية.

رأفت: ال مش ده بس السبب؛ في ما هو أهم.
نديم: أيه هو؟

رأفت: اإلسرائيلي حاّد جدًا في دفاعه عن األرض دي إلنه حاسس إنه اغتصب حاجة مش بتاعته. هو ممكن يكون مقتنع صحيح 
إن ربنا سبحانه وتعالى وعده باألرض دي؛ لكن هو عنده إحساس دائم ومستمر بالخوف.

نديم: من إيه؟

رأفت: من أيه! من صاحب األرض إللي مصمم على ان يستردها. الناس هناك عايشة بالقلق والخوف؛ ترقُّب على طول. عندهم 
إحساس غريب إنهم مرفوضين مش بس من العرب؛ ال..دول مرفوضين من كل دول العام.

نديم: وده سر إقبالهم على اللذات الحسّية؟
رأفت: وده سر إقبالهم على العالقات العاطفية. عايزين يتحّبوا يا سيد نديم؛ نفسهم يتحّبوا.

هذا الحوار ال يترك مجااًل للشك أن النص الدرامي لرأفت الهجان وتعاطيه مع العالقات اإلنسانية المؤثرة يرتكز على حاضر درامي 
أوحد مفاده أن المجتمع اإلسرائيلي بكل مكوناته هو مجتمع عدو. هذا الموقف عّبر عنه بقمة الوضوح تعليق لضابط المخابرات حسن 

ممتاز )الذي قام بدوره باقتدار الفنان يوسف شعبان( حين صرح جازمًا وُمعّممًا: "الوالء األول لكل يهودي هو إلسرائيل".

أما في األعمال األخرى التي تعاطت مع ذات الموضوع، فنجد أنها فعلت ذلك لغرض أنسنة المجتمع اإلسرائيلي وتفكيكه ال لفهمه، 
بل من أجل ايجاد قواسم مشتركة وشرائح مجتمعية اسرائيلية يمكن الحوار والتعايش معها. في هذا السياق، فالمساحات النصّية التي 
تتعاطى مع العالقات اإلنسانية والعاطفية في تلك األعمال الدرامية تحتضن غائبًا دراميًا أساسيًا مفاده عدم تجانس المجتمع اليهودي 
واإلسرائيلي من حيث موقف مكوناته من قضية الحرب والسالم ووجود قوى سالم حقيقية ممكن التعايش معها. التركيز على هذه "الحقيقة" 
في تلك األعمال من شأنه أن يخلخل الرواية الشعبية التي ترى المجتمع اإلسرائيلي برمته عدوًأ وجوديًا بغض النظر عن التباين في 
مواقف أفراده. من هذه الزاوية فالمساحات المجرثمة الحاضنة لهذا الغائب الدرامي تشّكل ركيزة درامعرفية تربط نهاية الصراع بانتصار قوى 
السالم في المجتمعين العربي واإلسرائيلي. هذا التوظيف للعالقات اإلنسانية والعاطفية في دراما الجاسوسيةيمكن تقصيه بعزل المساحات 

الدرامية المجرثمة في عملين من تلك األعمال هما "العميل 1001" و "الصفعة".

من حيث خطورة الغائب الدرامي الرئيس الذي يستند عليه النص الدرامي للعمل، فإن "العميل 1001" هو العمل األكثر خطورة 
في دراما الجاسوسية المصرية على اإلطالق. العمل برمته قائم على حقيقة درامعرفية مفادها   تناظر المجتمعين المصري واإلسرائيلي 
إنسانيًا ونسيجيًا. هذا التناظر، كما سنرى، يدفع المشاهد لقراءة الصراع بين المجتمعين كصراع بين قوى الخير في المجتمعين )المصري 
واإلسرائيلي( من جهة ضد قوى الشر في المجتمعين من جهة أخرى. الصراع، من هذا المنظور، له بعد إنساني يتجاوز حقائق التاريخ 
والجغرافيا. من هذا المنظور أيضًا، فإن النّص الدرامي يقّدم هزيمة ال 1967 كهزيمة ليس فقط لمصر بل لقوى السالم في المجتمع 
اليسارية هايدي(. كما ويقّدم النص نصر أكتوبر ليس كانتصار لمصر بل كانتصار لقوى الخير  الناشطة  اإلسرائيلي أيضًا )تمثلهم 
الُمحّبة للسالم في اسرائيل أيضًا. فمن وجهة نظر هايدي فقد أطاحت حرب أكتوبر بكل الرموز السياسية اإلسرائيلية التي حاربت هي 

إبيستمولوجيا الدراما التلفزيونية دراما الجاسوسية املرصية أمنوذجاً
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نفسها ضدها بشراسة. هذا يعني أن التناظر في التركيبة وفي األهداف بين المجتَمعين يعني وحدة المعركة ووحدة المسار والمصير 
لكال المجتَمعين. هذه الوحدة تختزلها وحدة الفكرة الدرامية لمشهدين متتابعين من الحلقة الثالثة والعشرين؛ المشهد األول يظهر هايدي 
)المناضلة اإلسرائيلية اليسارية( تخاطب مجموعة من رجال األعمال اإلسرائيليين كاشفة وُمدينة فسادهم وانتهازيتهم. المشهد التالي مباشرة 
المستشري في مصر وضرورة محاربته.  الفساد  )الناشطة المصرية( وهي تتحدث عن  النسخة المصرية لشخصية هايدي، مها  يرينا 
المشهدان المتتابعان يشيران إلى وحدة المعركة في المجتمعين. هذا التناظر يأخذ بعدًا عاطفيًا كما يظهر من حوار لموشي )المطارد من 

قبل الشاباك لرفضه العمل معهم( مع هايدي في الحلقة الرابعة والعشرين:
موشي: بيحاصروني يا هايدي. عايزيني أستسلم وأرجع ]للعمل معهم[ بأي طريقة.

هايدي: وانت ناوي على أيه؟
موشي: مش هاستسلم ومش هارجع بأي ثمن.

هايدي: :كأني شايفة نفسي بالمراية.
موشي: قلت لك إنك بتفكريني بإنسانة عرفتها.

هايدي: بحبيبتك مش كده؟ اللي حاطط قلبها برقبتك ]إشارة إلى سلسلة ذهبية يلبسها[

الحوار هنا ال يشير فقط لمجرد تناظر بين عمرو ) الشخصية الحقيقية لموشي كما يعرفه المشاهد العربي( وهايدي بل يشير إلى 
ن اسرائيلي ليس فقط يمكن التعايش  تطابق بينهما كما ُيفهم من عبارة "كأني شايفة نفسي بالمراية". هنا تصبح هايدي تجسيدًا حيًا لُمكوِّ
معه بل وأيضًا اإلندماج به والتماهي معه إنسانيًا ووظيفيًا. كما ويظهرالتناظر بين المجتمعين المصري واإلسرائيلي في هذا العمل بطريقة 
ثالثة من خالل تناظر الشخصيات واألدوار في النص الدرامي. فكما هناك على الجانب المصري رجل أعمال وشحصيات انتهازية فاسدة 
)مثل المعلم بائع األحذية الذي تزامن وجوده ونجاحه بهزيمة ال67 وكذلك موظفي الميناء المصريين المرتشين الذين يعملون لمصلحة 
الجاسوس اليهودي المصري )يعقوب والحقًا جاكوب((، فهناك أيضًا رجال أعمال انتهازيين وأغنياء حرب على الجانب اإلسرائيلي )مثل 
كاهان وحنين وجاكوب(. وكما هناك رجال أعمال نزيهون في مصر )مثل األستاذ شكري الذي سيصبح شريك اللواء طلبة(، فهناك رجال 
أعمال نزيهون في اسرائيل )أدون رفيف الذي حاربته مجموعة رجال األعمال الفاسدة(.وكما هناك إنسان شرير وفاسد أخالقيًا على الجانب 
المصري )مثل وليد إبن عم عصام الذي يحاول ألسباب مريضة سرقة مها من عمرو رغم معرفته بحبها له(، فهناك إنسان شرير وفاسد 
أخالقيًا على الجانب اإلسرائيلي )مثل حنين الذي يحاول أيضًا خطف هايدي من حبيبها أيزاك رغم علمه بحبها له(. وكما هناك أم يقلقها 
ويؤرقها ما يتعرض له ابنها أو ابنتها من أخطار على الجانب المصري )مثل أم عمرو أو أم مها(، فهناك أم يقلقها ويؤرقها ما يتعرض 
له ابنها أو ابنتها من أخطار على الجانب اإلسرائيلي )سوناتا أم هايدي(. وكما هناك عشاق حالمون في مصر )مثل عمرو ومها وعصام 
وعزة(، فهناك أيضًا عشاق حالمون في اسرائيل )هايدي وايزاك(. وكما أن هناك قوى تحارب ضد الفساد والظلم في مصر )رجل المخابرات 
فؤاد ومها خطيبة عمرو(، فهناك أيضًا قوى تحارب ضد الفساد والظلم في اسرائيل )سوناتا السياسية النظيفة غير المرتشية وهايدي 
الصحفية اليسارية وايزاك رجل المخابرات المطارد الذي أدرك الطبيعة القذرة للموساد فتركها وحاربها وتم على إثر ذلك تصفيته جسديُا(.

قصة المسلسل بدأت في مصر بعد أن جّندت المخابرات المصرية عمرو )موسى والحقًا موشي. لعب دوره مصطفى شعبان( والذي 
زرعته وسط المجتمع اليهودي في مصر تمهيدًا إلنتقاله إلى اسرائيل. وبدأت محاوالت تفكيك المجتمع اليهودي في مصر. الحوارات 
الدرامية المجرثمة في هذه المرحلة إرتكزت على حاضر درامي أساسي مفاده أن ليس كل يهودي صهيونيًا. مثال على ذلك شخصية المرأة 
اليهودية المصرية "استر")عّمة موسى كما تظن(. استر ترفض بتزّمت فكرة الهجرة إلى إسرائيل وتحاول جاهدة ثني إبن أخيها موسى 
بعاده عن الشخصية اليهودية الصهيونية "يعقوب". المساحات الحوارية التي تظهر انقسام المجتمع اليهودي أخذت مساحة واسعة  عنها واإ

في هذا الجزء من المسلسل. مثال عليها هذا الحوار بين موسى وعمته استر في الحلقة الرابعة عشرة:
إستر: بقولك أيه ماتاكلش بعقلي حالوة! إنت كنت مع الزفت اللي اسمه يعقوب، مش كده؟

د. محمود السعدي 
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موسى: كده.
استر: طيب وكان عايزك في ايه؟

موسى: وال حاجة يا عمتي. كان جايب لي شغل وقال لي من مّرة أطلَّع بطاقة ]هوية[ وجواز سفر.
استر: جواز سفر ليه؟

موسى: مش مهم برضه يا عمتي. ما هو ما دام أطّلع بطاقة مصرية، يبقى برضه أطلع جواز سفر بالمّرة، وال أيه؟
استر: موسى، إنت ناوي تهاجر؟!

موسى: أهاجر! أهاجر فين؟!
استر: المخروبة دي اللي اسمها اسرائيل.

موسى: طيب وافرضي يا عمتي، ده يزعلك بحاجة؟
استر: ده مش يزعلني وبس، ده يقهرني ويموتني.

موسى: معقولة! أنا فاكر إنه ده حلم كل يهودي في الدنيا إنه يسافر هناك.

ذا كان الكلب ]يعقوب[ واخته فهموك كده، تبقى أكبر غلطان. ده مش حلم كل اليهود؛ أل. ده  استر: غلط، غلط يا موسى غلط. واإ
حلم الصهاينة بس. عشان كده في كتير يهود فضلوا قاعدين في بالدهم اللي تولدوا فيها وما رضيوش يهاجروا. 

موسى: عمتي، إنت بتتكلمي جد؟!
استر: بقولك أيه يا موسى، أنا تولدت هنا وهعيش هنا وهموت هنا.

وقد كان إلستر ما أرادت؛ فبعد أن وافقت على الهجرة )وليس إلى اسرائيل بل إلى اليونان( مرغمة ومدفوعة بحبها لموسى وخوفها 
عليها، توفيت قبيل السفر بساعات. حتى راشيل )أخت يعقوب(، الفتاة اإلنتهازية اللعوب، لم تكن اسرائيل وجهتها األولى بل أوروبا. 
وعندما استفسر موسى منها عن السبب أجابت: "لو رحنا هناك، حيرمونا عالكيبوتس لحد ما ايدينا تخشن وشعرنا يوقع". لو جاءت 
تلك الحوارات في سياق مختلف، لكان من الممكن قراءتها كمؤشر على محاولة فهم موضوعي للمجتمع اإلسرائيلي ليس أكثر. إنما في 
سياق "العميل 1001" كان هذا الطرح تمهيدًا وتأسيسًا لفرض الغائب الدرامي األساس )ليس كل يهودي صهيونيًا وليس كل اسرائيلي 
عدوًا( إلنه اتسع ليشمل كل اليهود بمن فيهم من هاجروا واغتصبوا األرض الفلسطينية )كهايدي وسوناتا وايزاك ورجل األعمال النزيه 
رفيف(. هنا تصبح هذه الحوارات مجرثمة ومغرضة وترمي إلى صنع تصور إلسرائيل في ذهن المشاهد يسمح بقبولها كجزء من نسيج 
الوطن العربي. إمتداد تلك الحوارات المجرثمة نجده في الجزء الثاني من العمل بعد وصول موسى )موشي( إلى اسرائيل. هناك أصبحت 
تلك الحوارات أكثر انتشارًا وتصميمًا. يأتي على رأسها حوارات هايدي )الصحفية اليسارية المناهضة للحرب والمدافعة عن خيار السالم 
وحقوق الفلسطينيين والعرب(مع أبيها الجنرال الذي أصبح مديرًا للموساد بعد حرب 67. هايدي ظهرت على مسرح األحداث قبل بطل 
العمل نفسه )عمرو أو موسى(؛ ففي الحلقة األولى التي أعقبت حرب 67 وبينما كان الجنرال الصاخب والقبيح المنظر وضباطه يحتفون 
بالنصر على مصر بصبيانية وبروح شريرة برزت شخصية هايدي الهادئة الناعمة الجميلة إلى السطح كتجسيد حي لتباين المجتمع 
اإلسرائيلي: مجتمع الشر والقبح وبذات الوقت مجتمع الخير والجمال. أوليس هذا ما يراه المشاهد العربي في مجتمعه! خير وشر، جمال 
وقبح! هنا يصبح النص الدرامي مرآة للمجتمع البشري، كل مجتمع بشري. وهنا يحجب الجانب المصقول لتلكم المرآة المجازية حقائق 
ن كانت هادئة وجميلة هي أيضًا ممن اغتصبوا األرض وكان سببًا مباشرًا في مآسي  التاريخ والجغرافيا )الغائب الدرامي(. فهايدي واإ
أصحاب األرض األصليين. مع غائب درامي كهذا، ال يرى المشاهد إال خيرية وجمال هايدي التي تمثل صورة مستقبلية قابلة التحقق 
للمجتمع اإلسرائيلي، وهذه هي الجزئية الدرامعرفية التي تقفز من حضن النص إلى وعي المشاهد من حيث يدري وال يدري. هذه الجزئية 
الدرامعرفية تتكّثف وتأخذ بعدًا ماديًا حينما يستمع المشاهد إلى المنطق الجميل لتلك المرأة الجميلة وهي تحاجج أباها الجنرال العسكري 

المهووس حينما كان يتباهى بناياشينه العسكرية ويشكو ثقلها في أول حلقات المسلسل:
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هايدي: آه بس ناقصها نيشان السالم!
الجنرال:هزارة ظريفة يا هايدي؛ أول مرة أسمع إنه في الجيش في حاجة اسمها نيشان السالم!

هايدي ]تسأل هازئة[: تقصد في أي جيش وال الجيش اإلسرائيلي بس؟!
الجنرال ]يتابع رحلة الغرور والغطرسة[: مفيش جيش زي الجيش اإلسرائيلي.
هايدي ]مؤكدة ذات المعلومة بمزيد من اإلستهزاء[: ال ده أمر أنا واثقة مّنه.

المشهد مجازي بامتياز؛ فالخالف ليس بين مجرد مواطَنين عادَيين؛ بل هو خالف بين أفراد أسرة واحدة في بيت واحد يرمز إلى 
البيت األكبر إسرائيل. السرد الدرامي وتطورات األحداث يشيران بوضوح إلى أن هذا الخالف يزداد حدة وانتشارًا ويبّشران بانقالب جذري 

تدريجي داخل المجتمع اإلسرائيلي، كما يظهر من لحظة حوارية جاءت في الحلقة الثالثة:  

الجنرال هاير)األب(: بتحرجيني كل يوم بموقف سخيف من مواقفك دي. كل يوم بتشتركيلي بمظاهرة من بتوع السالم والكالم الفارغ 
ده. واضح إنك مش هترتاحي إال لّما أسيب المنصب ده ]منصب مدير المخابرات[ بسببك وبسبب أفكارك المتطرفة.

هايدي: أنا اللي أفكاري متطرفة؟! السالم ونبذ الحروب بقه أفكار متطرفة؟! منطق مش موجود غير باسرائيل بس.

وتتطور  وبتقّدم  الشارع.  إلى  اتسعت ووصلت  الخالف  فرقعة  )كإنسانة وكظاهرة(،  هايدي  إلى مكسب حققته  النص  يشير  هنا 
األحداث، تتعمق الهوة المجتمعية وتتسارع المكاسب التي تحققها هايدي، كما نرى في حوار آخر طويل جاء في الحلقة الثامنة ويستحق 

اإلقتباس بكامله والتوقف عنده:
الجنرال ]مشيرًا إلى مقال في صحيفة[: ممكن أفهم أيه ده؟

هايدي: مقال.
الجنرال: المقال ده بينكلم عن ايه؟!

هايدي: عن السالم، عن ضرورة التعايش مع الدول اللي حوالينا بدل ما نحاربها.
الجنرال: إزاي تكتبي كالم فارغ زي ده؟!

هايدي: ده وجهة نظري وبعّبر عنها.
الجنرال: بالشكل ده؟! وبجريدة معارضة؟! إنت كده بتحرجيني.

هايدي: واحرجك ليه؟ إنت حر برأيك وأنا حّرة برأيي. مش بتقولوا إن اسرائيل بلد ديموقراطي، خالص، زعالن ليه؟!

الجنرال ]ممسكًا ذراعها بعنف[: اسمعي، أنا معنديش استعداد أخسر اللي كسبتها بعرقي وبدّمي عشان بنت مجنونة. بنت مش 
قادرة تعّدي فترة المراهقة.

هايدي: يمكن إنت وصلت له بعرقك، بس مش بدّمك؛ بدم غيرك.
الجنرال: قصدك إيه؟!

هايدي: ال، إذا كانت ذاكرتك ضعيفة، أفّكرك. أفكّرك ب 48 وبدير ياسين واألسرى المصريين ب 56 و 67. فاكر عملت فيهم 
ايه يا جنرال وال الدم الكتير حجب ذاكرتك؟!

الجنرال: مالكيش دعوة بالحاجات ده خالص.
هايدي: أّمال ليَّ دعوة بأيه؟! باللي تقولولنا عليه وبس؟!

الجنرال: إنت مواطنة اسرائيلية. يعني والئك باألول وباألخر الزم يكون إلسرائيل. أنا مش قادر اتصور إنت بتفكري إزاي مع إنك 
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من الصابرا إللي اتولدوا هنا بإسرائيل؟!
هايدي: والجيل اللي عايش يعيش بإسرائيل برضو، ما تنساش كده.
الجنرال: أنا مش ناسي. أنا وظيفتي إني أأمنلك الحياة هنا بإسرائيل.

هايدي: أنهي ]أية[ حياة؟! طول الوقت بتتكلموا عن أمن اسرائيل وحياة اسرائيل واستقرار اسرائيل، ومابنشوفش منكم غير الحرب 
والخراب والموت.

الجنرال: الحرب هي اللي صنعت اسرائيل.
هايدي: مافيش حرب بتصنع أمن؛ الحرب مابتسبش وراها غير الخراب والدمار والموت اللي ما بيروحش من القلوب.

الجنرال: تَكّلمي بقه كالم المعارضة اللي خربت عقلك.
هايدي: ال. ده كالم العقل اللي مش عايزين تسمعوا انتو باسرائيل.

الجنرال: اسمعي يا هايدي، كل الكالم اللي بتقولي ده مالوش معنى عندي. أنا تولدت وكبرت وعشت العمر كله وأنا مقتنع إنه 
السالم بين العرب واسرائيل مستحيل. الحرب هي الوسيلة الوحيدة للتفاهم بيننا. الزم نضربهم ونضربهم جامد علشان يسمعونا.

هايدي: والعكس برضه.
الجنرال: يعني أيه؟!

هايدي: يعني همَّ كمان الزم يضربونا عشان نسمعهم.
الجنرال ]ضاحكًا[: العرب يضربونا؟! العرب عمرهم ما هيضربونا. 

هايدي ]مستهجنة ومشككة[: مين يعرف؟!
الجنرال: أنا عارف. ودلوقت عايز إجابة محددة وواضحة: حتبّطلي تكتبي مقاالتك السخيفة ده؟

هايدي ]بإصرار[: أل.

نقاط كثيرة في هذا الحوار تستحق التوقف عندها. أولها طول الحوار،والذي زاد عن دقيقتين ونصف وبذلك يكون واحد من أطول 
الحوارات الثنائية في كامل العمل الدرامي. من باب السالمة الدرامية وحبكة النص، فإن طول الحوار يشّكل سقطة درامية ونقطة ضعف 
نظرًا لمخالفته لطبيعة الجنرال العسكرية والقمعية والتي تجعله يميل لحوارات مقتضبة هي أقرب ما تكون إلى اإلمالء واألوامر منها إلى 
الحوار. لكن هل اإلستطالة هنا مجرد هفوة درامية؟ أشك بذلك؛ اإلستطالة هنا فعل لغوي  يرمي إلى أيصال آراء هايدي إلى الجمهور 
بأي ثمن. فهايدي هنا، وظيفيًا، ال تخاطب أباها؛ بل تخاطب الجمهور المشاهد عبر أبيها مؤكِّدة على تناقضها مع النزعات الشريرة لديه 
ولدى الشريحة المجتمعية الصقورية التي يمثلها، ومظهرة بذات الوقت تماهيها مع النزعات اإلنسانية والسالمية لدى الجمهور العربي. بهذا 
تصبح مسألة السالم والحرب ليست مسألة تاريخ وجغرافيا، بل مسألة عالقات إنسانية قائمة أو يمكن لها أن تقوم في المستقبل بين محّبي 
السالم على جانبي الصراع، اسرائيليين وعرب. هذه إذن هي الجزئية الدرامعرفية التي تنساب من رحم هذه اللحظة الحوارية الُمّطّولة وما 
تنطوي عليه من حاضر درامي )عدم تجانس المجتمع اإلسرائيلي(. ذات الجزئية الدرامعرفية يمكن استقصاءها من نقطة أخرى تستحق 
التوقف عندها في هذا النص؛ وهي إقحام كون هايدي تنتمي إالى جيل "الصبرا"، أي اإلسرائيلي المولود بإسرائيل على خالف أبيها 
المهاجر من مكان آخر. هذا اإلقحام غير المقنع وغير المبرر دراميًا يرمي إلى إثارة سؤال في ذهن المشاهد: فإذا كّنا كعرب وكفلسطينيين 
نستند في إثباتنا لحق ملكيتنا لألرض إلى حقيقة كوننا ولدنا وترعرنا فيها (أي صبرا عرب(كشعب عبر التاريخ، أفال تكتسب هايدي كفرد 
ن كان التاريخ الشخصي لها أقصر؟ بغض النظر عن طبيعة اإلجابة عن هذا السؤال، المهم أنه ُيطرح  حق الحياة هناك لذات السبب، واإ
ويصبح ذا قيمة درامعرفية تدفع بالجمهور نحو فهم إنساني وغير عقائدي للصراع. النقطة الثالثة التي تستوجبالتوقف عندها في هذا الحوار 
المجرثم هي كون هذا الحوار يشير إلى تطور النزاع الداخلي لمصلحة هايدي ومن تمثِّلهم في المجتمع اإلسرائيلي. فالنزاع لم يعد نزاعًا 
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داخل إطار المنزل؛ النزاع أخذ بعدَا آخر أواًل بنزول هايدي إلى الشارع وثانيًا، هنا، بعد أن تحّولت إلى العمل الصحفي وأصبحت نقطة 
جذب واستقطاب للكثيرين في المجتمع اإلسرائيلي كما يشهد على ذلك مدى النجاح الذي حققته كصحفية واإلقبال الشديد على مقاالتها. 
فهنا، النص الدرامي يشير إلى تطور األحداث لمصلحة التيار السالمي داخل اسرائيل. هايدي، بكلمات أقل، تكسب المعركة، ال سيما 
زاك، رجل الموساد الذي أدرك مدى وحشية هذا الجهاز ودوره في إقصاء إحتمالية  بعد أن نجحت باستقطاب أمها، السياسية المحّنكة واإ
إقامة سالم مع المحيط العربي. نقطة أخيرة تستحق اإلنتباه لها هو رّد هايدي على الجنرال عندما دافع عن الحرب كوسيلة وحيدة تضمن 
أن يستمع العرب إلسرائيل. عّلقت هايدي على هذا الكالم مستنتجة " يعني هّم ]العرب[ الزم يضربونا عشان نسمعهم". وهذا ياخذني إلى 
ما طرحته سابقًا فيما يتعلق بتصوير حرب 73 كإنتصار لقوى السالم على الجانبين. هذه القراءة يؤيدها تطور األحداث، ال سيما بعد 
أن وصل التناقض بين هايدي )ومن تمثِّل( من جهة والجنرال )ومن يمثل( من جهة أخرى إلى ذروته عندما لجأ الجنرال إلى إحراق مقر 
لى مطاردة واعتقال هايدي وتعذيبها )بأمر من الجنرال نفسه( على يد ضباط الموساد. المعركة بين الطرفين إذن أصبحت  الصحيفة واإ
معركة حقيقية وليس مجرد خالف فكري. فالموساد الذي يطارد ويعتقل ويعذب ويقتل العرب، أصبح يطارد ويعتقل ويعذب اإلسرائيليين 
أنفسهم )كما حصل مع هايدي( ال بل يصّفيهم جسديًا )كما حصل مع عاشق هايدي، ايزاك(. هنا يصل تماهي هايدي كظاهرة الذروة 
بتماهيها الكامل مصيريًا مع ضحايا المؤسسة اإلسرائيلية من فلسطينيين وعرب. هذا التماهي المصيري يصير واقعأ بتزامن ذروة معارك 
هايدي مع المؤسسة اإلسرائيلية مع وصول حرب أكتوبر. فهذا التقاطع الزمني بين المعركتين )معركة هايدي ضد المؤسسة اإلسرائيلية 
ومعركة مصر مع ذات المؤسسة( يشير إلى وحدة المعركة ووحدة المسار والمصير. وكما حررت حرب أكتوبر األرض المصرية هي 
أيضًا حررت اإلنسان اإلسرائيلي المحب للسالم ووضعت حّدا لعذاباته بوضع حّد لظاهرة الجنرال الذي خسر المعركة وُأجبر على مغادرة 

خشبة المسرح بعد هزيمة 73.

هايدي  تبرز  درامعرفية،  وأسس  درامي  من حاضر  عليه  ينطوي  وما   "1001 "العميل  ل  الدرامي  التطور  من  السياق  هذا  في 
كالشخصية األساسية للعمل الذي يختبيء وراءها البطل المفترض لهذا العمل "عمرو أو موشي".

إلى حد معتبر، فإن ذات الدالالت يمكن تقّصيها في النص الدرامي لمسلسل "الصفعة"، الذي يرتكز هو أيضًا على ذات الغائب 
الدرامي: "ليس كل يهودي صهيونيًا وليس كل اسرائيلي عدوًا". إال أن النص الدرامي في "الصفعة" ذهب إلى أبعد من ذلك بتقديمه لغائب 
درامي آخر: "اسرائيل مجتمع ضحايا". ولكونهم كذلك فهم يستحقون التعاطف والنصرة وليس العداء أو القتل. هذه الجزيئية الدرامعرفية 
بدأت بالبروز في الحلقة التأسيسية األولى وفي اللحظات األولى منها، والتي تركز على شخصيتي باروخ )اليهودي المصري( وأمه وهم 
متوجهين إلى السفينة التي ستقّلهم إلى خارج مصر في طريقهم إلى اسرائيل. الجو عاصف ماطر كئيب. باروخ مزراحي )الشخصية 
المركزية غي العمل وهو يهودي مصري هاجر إلى اسرائيل( يبدو مضطربًا وجوديًا؛ أمه أيضًا تبدو بقمة الحزن والتمزق العاطفي، هي 

نسخة مستنسخة لعّمة موشي في "العميل 1001"، كما يتبين من هذا الحوار بينهما من على ظهر السفينة:
األم ]مؤّنبة والئمة[: إرتحت؟! إرتحت يا باروخ وعملت اللي في دماغك؟!

باروخ مزراحي: ماما، سيبيني بحالي، أنا مش ناقص. إرتاحي إنت.

األم ]متألمة[: أرتاح أيه! هو عاد فيها راحة! ما هي باينة من أولها.

باروخ ينسحب ليظهر في المشهد التالي مباشرة مواجهًا البحر وناظرًا إلى األفق بريبة وبخوف واضحين بينما يسترجع حوارًا آخر 
مع أمه:

األم: يابني إحنا منعرفش غير هنا ]مصر[. وال نعرف ناس إال جيرانا. ناس عاشرناهم عمر بحاله. أيه الزمته بس السفر والمرمطة 
ن كان  في بلد مانعرفش عنها حاجة وال نعرف حد؟! يا حبيبي أحنا تولدنا هنا وأبوك مات هنا. يعني خالص كلنا بقينا حتة من هنا، واإ

على البنت اللي لحست مخك ]حبيبته الصهيونية[، بكرة تقابل ألف واحدة غيرها. بس خلينا ببلدنا وسط ناسنا وأهلنا.
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النص والجو العام للمشهد يظهران أم باروخ وولدها واآلخرين على ظهر السفينة ال كمواطنيين عائدين إلى وطنهم بل كنازحين أو 
الجئين بكل اآلم وأحزان النزوح أو اللجوء. لذا ففي هذه اللحظة التفكيكية المبكرة للشخصية اليهودية، نواة الكيان اإلسرائيلي، ال يملك 
اإلنسان إال أن يستدعي في ذهنه منظر الالجئين الفلسطينيين أنفسهم، ال سيما بعد أن ُزج بالمهاجرين اليهود في مركز إيواء مؤقت 
)مخيم الجئين( قبل ترحيلهم إلى أرض الميعاد، التي لم تكن أرض ميعاد للكثيرين منهم، بل كانت أرض شتات روحي، منفى أو مقبرة 
كما هي الحال مع أم باروخ التي لم تحتمل اآلم الغربة وذل حياة مركز اإليواء المؤقت )مخيم الجئين( وشقاء الحياة في الكيبوتز أرض 
السخرة والمعاناة حيث ماتت كمدًا. تمامًا كما حدث مع استر في "العميل 1001". ماتت. والموت هنا هو أقصى درجات الرفض لفكرة 
العودة إلى اسرائيل. المشهد والنص الدرامي إذن يدفعانا لتصور اليهودي العائد إلى اسرائيل كضحية؛ والضحية تستحق أن نتعاطف معها 
ال أن نعاديها. وهذه هي الجزئية الدرامعرفية التي يدفع بها النص الدرامي إلى وعي وضمير المشاهد. وهذه هي ذات الجزئية الدرامعرفية 
المنبزغة عن قصة "بروفيت"، أخت باروخ الوحيدة، التي كانت أكثر إصرارًا في رفضها لفكرة الهجرة إلى اسرائيل، فاختارت البقاء في 
مصر، إلى جانب حبيبها المصري "حسن". إال أنها إضطرت للهجرة بعد أن حاول أعضاء الوكالة اليهودية في مصر إغتيالها، فنجت 
بروفيت "الضحية" بحياتها بهجرتها إلى أوروبا أواًل ثم إلى إسرائيل ال لسبب إال لتبحث عن أمها وأخيها. وكما ماتت أمها حزينة، كذلك 
هي أيضًا ماتت حزينة واختارت اإلنتحار بعد أن فشلت بالتأقلم مع المجتمع اإلسرائيلي الذي أجبرتها الحياة فيه على إدمان المخدرات 
والحقًا على امتهان الرذيلة كي تضمن حصولها على المخدرات. تختزل بروفيت مأساوية الحياة حين تفصح ألخيها باروخ الحقًا عن 
قرارها بعدم اإلنجاب إلنها "ترفض أن يكون أطفالها وقودًا لحرب من أجل وطن ال تؤمن به" )الحلقة التاسعة(. أو حين خاطبته من على 

سرير موتها الئمة: "ليه حرمتني منك؟ من ماما؟ من مصر؟"

حتى باروخ نفسه لم يكن صهيونيًا. باروخ كان إنسانًا حالمًا يبحث عن دور بطولة، ولطالما لعب هذا الدور أو بحث عنه في 
حضن امرأة )فوتبوري، حبه األول في مصر، التي تركته وهاجرت إلى اسرائيل(. هذه النزعة لدى باروخ ألن يكون بطاًل هي ما الحظه 
في وغذاه "ازاك"، رجل الموساد في مصر: "انت تولدت عشان تكون بطل". هذه النزعة أدركها باروخ نفسه وكل من عرف باروخ، كما 

يظهر من هذا الحوار بينه وبين مارسيل، الصهيونية المتعصبة وثاني حضن نسوي ارتمى فيه باروخ حين التقاها في مسكر اإليواء:
مارسيل: من شو خايف يا باروخ؟

باروخ: خايف اتحرم منك. كل ما أحب حاجة بتهرب مني وأفضل أجري وراها لحد ما نَفسي اتقطع.
مارسيل: يمكن إلنه بعد ما حّبيت شي عن جد.

باروخ: ليه بتقولي كده؟
مارسيل: إلنه إنت هيك. يمكن هيدا اللي مخوفني منك.

باروخ: ال، ال، ال. انت حاجة مختلفة. يعني فوتبوري مثاًل َشَبه الحلم اللي أنا رايح له في الوطن، حاجة كده مجهولة مالهاش أول 
من آخر. مش ضامن إذا كنت حشوفها وال أل. إنما إنت حقيقة قصاد عيني، المسها وشايفها بكل مشاعري.

لم تكن مارسيل حقيقة "حاجة مختلفة". بل كانت مجرد محطة أو حضن آخر بحث فيه باروخ عن حلمه بأن يكون بطاًل. تمامًا 
كما كانت النساء األخروات الالتي أحب أو ظن أنه أحب وانتهت عالقته بهن جميعًا كما انتهت من قبل مع فوتبوري ومارسيل. وتمامًا 
كما كانت اسرائيل إمرأة أخرى ارتمى بحضنها ال حبًا بل بحثًا عن دور بطولة يحقق فيها ذاته.اسرائيل كانت لباروخ آخر النساء. اسرائيل 
خذلت باروخ إذ انتهى به المطاف وحيدًا منكسرًا في زنزانته في مصر، وباروخ اكتشف خيانة اسرائيل له. في آخر مشاهده، يكتب باروخ 
"الضحية" رسالة لضحية أخرى، أّمه، نادمًا ومعتذرًا عن كل ما سببه لها من االم وعذابات. أخيرًا تطهر باروخ من آثام تجاربه غير 
األخالقية مع من عرف من النساء وآخرهن اسرائيل. الزنزانة في مصركانت إذن بداية عصر التحرر والنقاء اإلنساني لباروخ. باروخ في 
زنزانته يستحق التعاطف معه مثل أي إنسان منكسر، نادم، تائب، يستجدي الرحمة والمغفرة. وكما تزامن انتصار التيار اإلسرائيلي المسالم 

إبيستمولوجيا الدراما التلفزيونية دراما الجاسوسية املرصية أمنوذجاً
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داخل اسرائيل )والذي مثلته هايدي في العميل "1001"( مع نصر أكتوبر، كذلك تزامن موت العناصر المتطرفة في المجتمع اإلسرائيلي 
)ازاك رجل المخابرات ونظير الجنرال هاير في "العميل 1001"( مع نصر أكتوبر والذي تزامن أيضًا مع عودة الروح اإلنسانية لباروخ. 
مرة أخرى، إذن، حررت حرب أكتوبر اإلنسان اإلسرائيلي معلنة ميالد إنسان اسرائيلي من نوع آخر؛ إنسان تائب عن ذنبه، أكثر واقعية 
نسانية؛ إنسان ممكن التحاور والتعايش معه. هذه البنية الدرامعرفية، كما كانت نظيرتها في األعمال األخرى، تشّكل إطارًا معرفيًا جديدًا  واإ
نسانيًا؛ خيارًا مقبواًل. تمامًا كما كان "الرئيس المؤمن" بطل "الحرب والسالم"، أنور  يجعل من "خيار السالم" مع اسرائيل خيارًا عمليًا واإ

السادات )ومن بعده مبارك( يصّرح دائمًا: حرب أكتوبر هي آخر الحروب. هكذا تقول النصوص الدرامية لدراما الجاسوسية المصرية.

الخاتمة

منذ أكثر من أربعة عقود، الحظ المفكر والروائي والناقد ريموند وليامز أنه لم يسبق لغالبية الجماهير من قبل قط أن ارتبطت 
يعود اآلن أليقن مدى صّدقية  أن  له  ُقدِّر  لو  )1973, ص59(.  وُميّسر كما هو عليه األمر اآلن  الدرامية بشكل منتظم  باألعمال 
التلفزيون حينذاك بالمقارنة  عبارته. من الواضح أن ويليامز كان يتحّدث بشكل أساسي عن الجمهور الغربي نظرًا لمحدودية إنتشار 
"المسافة" )جغرافيًا وابيستيمولوجيًا( وبعد  مع الوضع الراهن. أما اآلن وفي عصر الالحدود، عصر ثورة اإلتصاالت وتالشي مفهوم 
أن أصبح التلفزيون يشغل مكانًا رئيسًا في بيوتنا ومكانة أكبر في وعينا وخيالنا، فقد أضحى جمهور الدراما أضعاف أضعاف ماتخيله 
ويليامز؛ فالتلفزيون هو الحاضنة األولى لألعمال الدرامية والوسيلة األكثر كفاءة وسرعة في ايصالها إلى عشرات بل ومئات الماليين من 
المشاهدين. وكغيره من الباحثين والمفكرين، فإن مالحظاته حول الدراما ومسرحها األول )التلفزيون( كانت في سياق محاوالت ترمي إلى 
فهم دور التلفزيون في العصر الحديث وتأثيره على الجمهور. هذه المحاوالت تميزت بتباين صارخ في األراء؛ هناك من يجادل )كأتباع 
مدرسة مارشال ميكلوهان( بحتمية تأثير التلفزيون كتنولوجيا تواصل على المجتمع البشري، ليس فقط من واقع انغماس الشريحة األوسع 
نتاجه )أو إعادة إنتاجه(  في المجتمعات باستهالك المادة التلفزيونية، بل من واقع كون هذه المادة المصدر األساس في فهم الواقع واإ
طبقًا للمنظومة القيمية التي تنطوي عليها تلك المادة التلفزيونية والتي بدورها تمّثل، إلى أبعد حد، قيم الفئة المهيمنة في المجتمع. غيتلين 
)1982(، على سبيل المثال، ناقش مسألة استخدام التلفزيون في الدفاع عن وفي إعادة انتاج اإليديولوجيا المهيمنة في المجتمع من 
خالل الدفع لقبول جرعة مخففة من التغيير الذي قد يبدو جذريًا من وجهة نظر المشاهد رغم كون هذه الدرجة من التغيير ال تشكل خطرًا 
حقيقيًا على منظومة اإليديولوجيا المهيمنة. بالمقابل، هناك من يجادل أن ال دور ُيذكر للتلفزيون وتأثيره أمر مبالغ فيه للغاية. وبالطبع 

هناك الكثير ممن هم في منزلة بين المنزلتين، بين تأثير حتمي ومصيري وبين ال تأثير ُيذكر. 

لسنا هنا، في هذه الدراسة، بصدد تحديد الموقف األصوب من تأثير المادة التلفزيونية على مستهلكها. ما نحن بصدده هو محاولة 
فهم وتحديد دوافع "منتج" المادة التلفزيونية و"إتجاه" التأثير المنشود وليس وقوع أو عدم وقوع هذا التأثير. نحن هنا في منطقة آمنة إذن 
ال خالف عليها. فليس هناك من انتاج تلفزيوني، أيًا كان، ال يرمي إلى تحقيق هدف ما، سواء كان الهدف كسبًا ماديًا أو معنويًا. لذا 

رّكزت الدراسة على استقصاء تلك األهداف، وبالتالي فهم اإلنتاجات التلفزيونية الدرامية وظيفيًا.    

من أجل هذا الغرض، ارتكزت الدراسة على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم )من قبيل الغائب الدرامي والحاضر الدرامي 
دراما  وبالتحديد  المصرية،  التلفزيونية  للدراما  نقدية  لقراءة  كمرتكزات  الباحث  اشتّقها  التي  المجرثمة(  الدرامية  والمساحات  والدرامعرفة 

الجاسوسية التي انجذب لها جمهور مصري وعربي واسع في العقود الثالثة األخيرة. 

نتائج التحليل تشير بوضوح إلى توظيف مقصود لهذا النوع من الدراما التلفزيونية في تطبيع الرواية المصرية الرسمية )ومن ثم 
الرواية العربية الرسمية( عن الصراع العربي- اإلسرائيلي. هذا التطبيع للرواية الرسمية يتم من خالل محاولة زحزحة المشاهد المصري 
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والعربي بعيدًا عن الرواية التقليدية للصراع )صراع وجودي مع كيان استعماري يستهدف األمة العربية بأكملها( ودفعه رويدًا رويدا نحو 
رواية جديدة للصراع )نزاع حدودي قابل للفض عبر آليات سلمية( صيغت )أو ُأريد لها أن تصاغ( بناًء على أسس درامعرفية تبدو 
بالظاهر متماهية مع الرواية الشعبية، بينما هي في واقع األمر مناقضة لها تمامًا. من هذا المنظور فدراما الجاسوسية المصرية ال تشّكل 
حالة استثنائية وظيفيًا في ساحة اإلعالم والعمل الفني العربيين. نحن هنا إذن إزاء لحظة إتصالية يتم من خاللها تمرير ما سياسي 
وفج ومرفوض من غالبية الجمهور من خالل خطاب فّني وجذاب ومطلوب من غالبية الجمهور. هذه إذن لحظة أرسطوية بامتياز يتّم 
ن كانت هذه اللحظة اإلتصالية أرسطوية الجسد  بواسطتها استمالة الجمهور عاطفيًا لغرض التأثير على موقفه من هذه المسألة أو تلك. واإ
فهي بيركوية الروح، إذ تشكل محاولة ردم الهوة السياسية بين المؤسسة السياسية )عبر مؤسسة فنية( إقرارًا بوجود هذه الهوة وبالحاجة 
لردمها، ال عن طريق القوة الخشنة للدولة البوليسية بل باللجوء إلى القوة الناعمة الكامنة في اللغة الدرامية واألكثر فاعلية في الهيمنة 
على وعي الجمهور من خالل ما أسماه والتر ليبمان وجون ديوي في بدايات القرن العشرين ونوم تشومسكي في نهايات القرن العشرين 

صناعة رأي عام منسجم مع مصالح خاصة للفئه المهيمنة. هي الهيمنة إذن

المراجع:

استفادت هذه الدراسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من عدد كبير من المراجع ذات الصلة الوطيدة بموضوع البحث. فيما يلي 
قائمة بهذه المراجع.
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)طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط نموذجا ( 

الدكتور صباح ياسين
جامعة الشرق األوسط  - كلية اإلعالم

تمهيد

تقول الميثولوجيا " األساطير " اإلغريقية إن كبير اآللهة زيوس غضب على بروميثيوس إلفشائه سر النار ، فانزل غضبه عليه 
وحكمه بالعذاب اآلبدي . ومنذ ذلك اليوم تشكل النار في خطوات اإلنسان نحو الحضارة قاسما مشتركا في طموحاته ، وتمثل في أحدى 
جوانبها معنى الحياة . فكل عناصر الحياة على هذه األرض تلتقي في توفر أشعة الشمس باعتبارها المصدر الحقيقي للطاقة . وأضحى 
تقدم اإلنسان وأستقراره يستند على توفر الطاقة بكل أنواعها  ، بل أن الخارطة السياسية وتفاعالتها الراهنة تتوافق مع خطوط الطول 

والعرض في توفر الطاقة وجدبها ) معرفي ، 2013 ، 5 (.

ومنذ الثورة الصناعية وتطوراتها الالحقة ، فقد شكلت الطاقة االحفورية مصدرا مهما في إدامة االكتشافات واالنجازات الصناعية 
الكبيرة والقطارات ، حتى  البواخر  لتشغيل  البخار  التمكن من استخدام  للفحم الحجري إسهاما محوريا في  الواسع  ، وشكل االستخدام 
الوصول إلى تكريس النفط ومنتجاته المختلفة وفي مقدمتها الغاز المرافق له أو الغاز المستقل ،وكذلك توليد الطاقة الكهربائية ودخولها 
في ميدان الصناعة والزراعة والحياة بأسرها ، كل ذلك كان عنوانا متوافقا مع شروط التقدم العلمي والذي أنعكس إيجابا على كل مرافق 

الحياة والمجتمع .

وعلى مدى القرون الثالث الماضية أستمر اإلنسان في االستخدام المفرط لمصادر الطاقة االحفورية وفي مقدمتها الفحم الحجري 
والنفط ثم الغاز، ويشهد العالم اليوم ترافق ظاهرتين األولى نضوب بعض مكامن تلك الطاقة االحفورية أو عجزها عن تلبية الطلب 
المتصاعد عليها ، والظاهرة األخرى التي تتمثل في ارتفاع أسعارها في األسواق العالمية والتي أدت الى عجز كبير في توفرها للدول 
النامية والفقيرة ، هذا الى جانب تغول االحتكارات والكارتالت النفطية في التالعب بتلك األسعار من اجل تحقيق المزيد من األرباح 

المالية الى جانب فرض الهيمنة والسيطرة السياسية واالقتصادية ) جان ، 2009 ، 115 (.

الشمسية  الطاقة  المتجددة وفي مقدمتها  الطاقة  باستخدام وتطوير مصادر  الحالة تصاعدت األصوات مطالبة  تلك  مقابل  وفي 
ومساقط المياه والرياح وأمواج البحر وغيرها مما تقدمه الطبيعة بشكل مستمرمن معطيات بديلة عن حرق الفحم والنفط والغاز المستخرج 
من باطن األرض ، ومن أجل أن تتوفر لإلنسانية طاقة رخيصة بديله ونقية ) طاقة ال تسهم في التلوث البيئي ولما ذلك من أخطار على 

الصحة العامة ( وتسهم في مساعدة كل دول العالم على حد سواء في توفر مرتكزات التقدم والتطور الحضاري.

 ومن هنا أصبح موضوع الطاقة المتجددة والمتوفرة لالستثمار واالنتفاع بشكل اقتصادي لكل شعوب األرض ، يشكل موضوعا 
متصال بتحقيق العدالة إزاء قضية توفيرالطاقة التقليدية المستخدمة اليوم ) اإلحفورية ( ،وهي الطاقة المحدودة والناضبة في المستقبل 
ستثمارها يعد ضرورة عاجلة لمواجهة تداعيات نفاذ  القريب . وأضحى موضوع التعريف والتوعية بأهمية المحافظة على الطاقة المتجددة واإ
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مصادر الطاقة التقليدية وارتفاع أسعارها وتأثيراتها السلبية على اإلنسان والبيئة .

ويعالج هذا البحث قضية متصلة بالوعي بهذا الموضوع في جوهرها أدراك أهمية الطاقة والطاقة المتجددة  من قبل الطلبة الذين 
يدرسون نظرياتاإلعالم وفنونه ووسائله وأهدافه في كلية اإلعالم – جامعة الشرق األوسط -  في المملكة األردنية الهاشمية – عمان – ، 
وباعتبار أن أولئك الطلبة سوف ينهضون بعد تعلمهم و تخرجهم من الجامعة مستقبال بمهمة التوعية بأهمية موضوع الطاقة بشكل عام 
،والطاقة المتجددة والحيوية واالستثمار فيها لصالح قضية التمية والتطوربشكل خاص ، وفي وطنهم األردن الذي لم تتوفر له من مصادر 
الطاقة اإلحفورية إال النزر القليل المحدود من ألغاز ألطبيعي ، ومن الصخر الزيتي) ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة ،2013 (،والذي تتواجد 
مصادره في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة ، ولكن كلفة االستثمار في إستخراجه عالية نسبيا بالمقارنة معأسعار مصادر 

الطاقة األخرى .

ومن هنا يشكل هذا البحث محاولة منهجية تعتمد على أستقصاء األراء عبر وسيلة اإلستبيان لتحديد مدركات طلبة كلية اإلعالم 
نحو مفهوم الطاقة بشكل عام وداللة الطاقة المتجددة ، وطبيعة وعي وأدراك أهمية الترشيد في أستخدام الطاقة في الحياة اليومية ، والتوجه 
نحو اإلستثمار وتوظيف الطاقة المتوفرة من مصادر الطبيعة التي تحيط بنا من كل جانب وفي المقدمة منها الطاقة الشمسية والرياح ، 
وكذلك بناء ثقافة وطنية وشعبية نحو االقتصاد والتدبير في استخدام الطاقة وكذلك االستثمار المالي والبشري من أجل التوسع في بناء 

مصادر  الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها  ، ليس في القطر األردني حسب ، بل وفي الوطن العربي بأسره.

مشكلة الدراسة: 

يعرض مفهوم وداللة مصطلح " الطاقة المتجددة " حزمة من المعاني التي تفضي أبتداء التفريق بين مصدرين للطاقة في حياة 
اإلنسانية ، المصدر األول والذي يتحدد في الفحم الحجري والنفط والغاز  ، أو ما أصطلح على تسميته بالطاقة االحفورية التي تستخرج 
من باطن األرض بوسائل مختلفة ، والمصدر الثاني هو الطاقة المتجددة التي ال يمكن أن تنضب لتوفرها الدائم في الطبيعة مثل أشعة 
الشمس والرياح والمياه سواء مساقط مياه األنهار أو أمواج البحر ،او الطاقة الحيوية التي تنتج من فائض الغذاء المنتج او مخلفات 
الطاقة على اختالف مصادرها  تلك  إمتالك  التمكن من  إلى  اإلنسان  العضوية . وفي كل ذلك يسعى  المواد  البشري من  االستخدام 

واستخدامها وتوظيفها في الصناعة والنقل ووسائل الراحة والرفاهية وغيرها . ) عاطف ، 2009 ، 84 ( .

إال إن مفهوم الطاقة المتجددة ال زال عند الكثيرين مفهوما عائما أو غير محدد المعالم والغايات ،او يعد نشاويقول الدكتور عاطف 
سليمان :سوف يتزايد استعمال الوقود الحيوي ) Biofuels( في عدة مناطق من العالم ، وقد أعلنت عدة بلدان في برامج طموحة بهذا 
الشأن ،من غير المعروف حاليا مدى إمكانية تحقيقها ، ولذا فإن هنالك تفاوتا كبيرا في تقدير حجم الطلب والعرض في المستقبل من 
الوقود الحيوي . طا يقتصر على الدول الشحيحة الموارد ، وهذه المحاولة البحثية تسعى نحو اإلستدالل على مدى إدراك شريحة متعلمة 
اوعلى طريق امتالك ناصية المعرفة في مرحلة متقدمة نسبيا في طريق التأهيل العلمي العالي ) البكالوريوس ( وفي اختصاص دراسة 
اإلعالم ، والتي من المؤمل أن يكون لها دورها المؤثر والريادي في إشاعة المفاهيم الحديثة في الحياة والتي تفضي إلى التطور والتقدم 

الحضاري .

والشك أن ارتباط التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة بموضوعة البيئة النظيفة ، والتي أصبحت اليوم قضية ملحة وتشكل تحديا 
كبيرا أمام البرامج اإلستراتيجية للتنمية والتحديث في كل دول العالم ، تتطلب إلى جانب اإلرادة في التنفيذ ، الشروع بعمل تربوي وتثقيفي 
نقاذه من مخاطر التلوث . وباختصار فإن التوجه نحو  شامل ، وفي أطار مسؤولية كل إنسان للحفاظ على الحياة في هذا الكوكب واإ
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نما تشكل عنصرا أساسيا  الطاقة النظيفة وغير الناضبة والتي تتوفر حولنا )بادي ، 2009 ، 119 (، لم تعد قضية اقتصادية حسب ، واإ
على طريق إنقاذ الحياة البشرية من مخاطر تلحف األرض بغالف سميك من غازات ثاني أوكسيد الكاربون والتي تحول دون وصول 
طاقة الشمس الضرورية الستمرار الحياة في هذا الكوكب ، وهذا ما يتطلب قبل كل شىء إرادة سياسية وبرامج حازمة ووعي شعبي شامل 

باهمية القضية من جوانبها المختلفة . 

إن من المفارقة حين نتطلع إلى موارد الطاقة في الوطن العربي نجد إن النفط يشكل المورد األساسي للكثير من البلدان العربية 
المنتجة للنفط ، وفي ذات الوقت فان الوطن العربي أقل المناطق في العالم وفرة في المياه . في حين تضم المنطقة العربية %5 خمسة 
بالمائة من سكان العالم وليس فيها سوى %1واحد بالمائة من المياه العذبة المتجددة ، ومن ناحية أخرى تحتوي المنطقة على أكبر 
احتياطي نفطي يبلغ أكثر من %66ستة وستون بالمائة من مجموع احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وتنتج %25 خمسة وعشرون 

بالمائة من اإلنتاج النفطي السنوي ، وأكثر من 56 % ستة وخمسونمن صادرات النفط في العالم ) قبرصي ، 2005 ، 187 ( . 

دراك طلبة دراسات اإلعالم لهذه الموضوعة ، باعتبارها مسؤولية وطنية وواجب تربوي وثقافي في  ومن هنا تعرض قضية معرفة واإ
ذات الوقت ، ويتصل بالدور المستقبلي الذي سينهض به الطلبة ، وما ستتمخض عنه نتائج هذا البحث في استنباط مخرجات االستبيان 
الذي صمم لهذا الموضوع والتي ستقدم لنا مؤشرات منهجية وعلمية في تصويب التوجهات المعرفية لبناء مدركات علمية وموضوعية نحو 

هذه القضية وعلى طريق خدمة األهداف اإلنسانية المشتركة .

أسئلة الدراسة :

 تتركز أسئلة هذا البحث على وعي معنى الطاقة المتجددة ومفهومها لدى طلبة اإلعالم في جامعة الشرق األوسط ) البكلوريوس ( 
وتتشكل في أطار ثالثة أسئلة رئيسية : السؤال األول يتعلق بمفهوم الطاقة المتجددة وما يتعلق بالجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
. والسؤال الثاني يتعلٍق بمفهوم الطاقة االحفورية وأفاق استخدامها في الجوانب االقتصادية وأثارها البيئية واالجتماعية ، والسؤال الثالث 
يتعلق بمدى دراسة الطالب ضمن المؤسسة التربوية الجامعية لموضوع الطاقة بشكل عام ، أو المعرفة العامة والخاصة حول موضوع 
الطاقة المتجددة وأهميتها في الحياة بمختلف أوجهها ،وأتصال ذلك األمر بمسؤلياته المستقبلية ، بعد حصوله على التأهيل األكاديمي 
والمعرفي للمساهمة في إطار عمله اإلعالمي بالتوعية والتثقيف بأهمية موضوع الطاقة المتجددة والحيوية. وتتفرع عن كل من األسئلة 

الرئيسية مجموعة من األسئلة الفرعية  في ذات اإلطار والمضمون وكما يلي  :

ما هي المفاهيم التي يعبر عنها مضمون وداللة الطاقة المتجددة ، في حياتنا الراهنة والمستقبلية من وجهة نظر طلبة  السؤال األول: 
كلية اإلعالم ؟ .

ما هي حدود المعرفة العلمية حول مفهوم الطاقة االحفورية ، وأثارها الراهنة والمستقبلية من وجهة نظر طلبة كلية  السؤال الثاني: 
اإلعالم ؟

مكاناتها المستقبلية في مختلف جوانب حياتنا من وجهة  ما هي المعرفة العلمية حول موضوعة الطاقة الحيوية ، واإ السؤال الثالث: 
نظر طالب اإلعالم ؟
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أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة التعرف على الموضوعات التالية :

القضايا المتعلقة بمعارف وأدراك طلبة دراسات اإلعالم في مرحلة البكلوريوس حول موضوعة الطاقة واستخداماتها  أوال : 
الراهنة بشكل عام .

المتجددة  الطاقة  البكلوريوس حول موضوعة  بمعارف ومدركات طلبة دراسات اإلعالم في مرحلة  المتعلقة  القضايا  ثانيا : 
والحيويةوافاقها المستقبلية .

مراجعة وتوصيف المناهج المقررة لدراسات اإلعالم بشان أهمية موضوع الطاقة بشكل عام ، والطاقة المتجددة والحيوية  ثالثا : 
بشكل خاص ودور اإلعالم في ذلك.

إدراك أهمية المحافظة على مصادر الطاقة الطبيعية وتطويرها لضمان تدفق طاقة رخيصة ونظيفة في اطار قضية  رابعا : 
خدمة اإلنسان والتنمية .

التعرف على أهمية المحافظة على البيئة خالية من التلوث ، وحماية صحة اإلنسان من تلك المخاطر . خامسا : 
معالجة الخلل في المناهج التعليمية وباتجاه تعزيز المعرفة بموضوعة الطاقة بشك عام والطاقة المتجددة بشكل خاص  سادسا : 

.
الطاقة  بقضية  متصلة  موضوعات  الى  باالضافة   ، واهميته  الطاقة  بوضوع  المختلفة  اإلعالم  وسائل  اهتمام  مدى  سابعا : 

المتجددة والحيوية واهميتها في الحياة العامة وفي االقتصاد والحياة . 

إن هذه األسئلة هي محاولة منهجية الكتشاف مدركات طلبة اإلعالم لمثل هذه القضايا الجوهرية في حياتنا الراهنة ، وتحديد المدى 
الذي يمكن أن تنهض بها الوسائل والمناهج التربوية والتعليمية في تعميق الوعي وتطوير ثقافة الطلبة تجاه التحديات الوطنية السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية ، ومنها القضية الحيوية ، قضية الطاقة موضوع البحث ... الطاقة التقليدية ) االحفورية (  والطاقة المتجددة 

والحيوية  .

أهمية الدراسة :

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تبحث في طبيعة ومستوى أدراك شريحة من طالبي العلم في إختصاص دراسة علوم 
اإلعالم وتطبيقاته العملية ضمن حدود مرحلة البكلوريوس، وفي أطار موضوع حيوي يتصل بواقعنا الراهن ، وهو موضوع االهتمام 
بتنمية وتطوير الطاقة المتجددة والحيوية بديال عن الطاقة التقليدية ومصادرها ) الطاقة االحفورية ( ، وبالتحديات التي تواجه المؤسسات 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الرسمية والشعبية في الكثير من األقطار العربية في هذا الميدان . وتتحديد ما يمكن أن يضاف إلى 
مفردات البرامج الدراسية المقررة لمختلف المراحل الدراسية من اجل تعميق الوعي والمعرفة بهذا الموضوع في جوانبه المختلفة . وبشكل 
خاص فان أمام طلبة دراسات اإلعالم بعد حصولهم على التأهيل العلمي العالي مسؤوليةاالسهام في التوعية والتثقيف حول هذا الموضوع 

بأوجهه المختلفة ، ودعم االستثمارات والمشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة والحيوية بشكل خاص .

وتسعى هذه المحاولة البحثية أيضا نحو التعرف على ما تحمله البرامج التعليمية من إهتمام بموضوع الطاقة نظريا وعلميا ، ومن 
حيث عالقتها بالسياسة واالقتصاد والمجتمع وبقضية التنمية المستدامة ، ومدى اهتمام الطلبة في معرفة جوانب هذا الموضوع عبر ما 
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تقدمه وسائل اإلعالم ، والتي تنشغل في الغالب بالموضوعات السياسية واالجتماعية والترفيهية أكثر من تلك الموضوعات المتصلة 
بالتنمية أو االقتصاد في ميادين الحياة المختلفة .

مصطلحات الدراسة :

يتضمن البحث جملة من المصطلحات ذات الصلة بمفهوم الطاقة ، والتي تتلخص في :

الطاقة   ( والضوء  الحرارية  الطاقة  ومنها   . التغيير  إحداث  أي   ، بشغل  القيام  المقدرة على  بأنها  الطاقة  تعرف   : الطاقة  أوال : 
الكهرومغناطيسية ( وطاقة الرياح ، والطاقة النووية ، وطاقة الشمس ، وطاقة أشعة جاما ، واالشعة السينية وغيرها .

النفط  مثل   ، األرض  باطن  في  التنقيب  طريق  عن  عليها  المحصل  الطاقة  من  النوع  ذلك  وهي   : اإلحفورية  الطاقة  ثانيا : 
والغازوالفوسفات والمنغنيز والفسفور ، ويصطلح على تسميتها بالطاقة االحفورية على أساس عمليات الحفر التي تؤدي إلى 

استخراجها من باطن األرض .
الطاقة المتجددة : هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي ال يمكن أن تنفذ ، وهي ما تعرف ب ) الطاقة المستدامة  ثالثا : 
( ، ومصادر الطاقة المتجددة تختلف عن الوقود االحفوري ، ألنها تنتج من الرياح والشمس والمياه والطبيعة بشكل عام ، 
ومن أنواع الطاقة المتجددة طاقة المد والجزر وطاقة الرياح وطاقة الشمس والطاقة الحيوية التي تنتج عبر تفاعالت لمواد 

عضوية ..الخ .
ويدل   . عام  بشكل  االحفوري  للوقود  البديلة  الطاقة  بعض مصادر  للداللة على  يستعمل  : وهي مصطلح  البديلة  الطاقة  رابعا : 
المصطلح على مصادر طاقة غير تقليدية ذات ضرر قليل على البيئة ، ويتم استعمالها من قبل بعض المصادر كمرادف 

لمصطلح الطاقة المتجددة .
الطاقة النظيفة : وهي الطاقة التي ال تخلف أثارا سلبية على البيئة واإلنسان جراء استخدامها ، وتسعى نحو ضمان بيئة نقية  خامسا : 

وجميلة .
الصخر الزيتي :  يعرف الصخر الزيتي بأنه صخر رسوبي يحتوي على مادة عضوية قابلة لالحتراق والتقطير ، تحتوي على  سادسا : 

نسبة من المواد العضوية الثقيلة التي تدخل في تركيبها النيتروجين واالوكسيجين متخللة في حبيباتها ، 

وهذه المادة العضوية التي يطلق عليها الكيروجين تتحلل وتنتج النفط عندما تتعرض الى التسخين ، وتقدر حسب 
مجلس الطاقة العالمي احتياطات األردن من مخزون الصخر الزيتي ما يقارب من 40 مليار طن ، مما يضعه كثاني أغنى 

دولة باحتياطات الزيت الصخري في العالم بعد كندا ..

الطاقة الحيوية : هي طاقة متجددةمتوفرة من موارد مشتقة من المصادر الحيوية. والكتلة الحيوية هي أي مادة عضوية قامت  سابعا  : 
بتخزين ضوء الشمس في شكل طاقة كيميائية. ومن الممكن أن يتضمن شكل الوقود منها الخشبونفايات الخشب والقش 

والسمادوقصب السكر، والعديد من المنتجات الثانوية األخرى الناتجة عن عمليات زراعية متنوعة .

حدود الدراسة ومحدداتها :

تتشكل حدود الدراسة في مجال وعي وأدراك أهمية الطاقة المتجددة في الحياة اإلنسانية ، وفي أطار المحافظة على البيئة ، 
وضمان االستخدام األمثل لموارد الطاقة الطبيعية المتوفرة وتطوير مصادرها بكلف أقل وأكثر اقتصادية في االستثمار والتشغيل ، ومدى 
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أهمية وعي وأدراك طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط لهذا الموضوع وعالقته بالبيئة والتقدم الحضاري . ومن هنا فأن حدود 
الدراسة المكانية تتحدد في أطار جامعة الشرق األوسط في المملكة األردنية الهاشمية ، وحدودها الزمنية إنها تتم في العام الدراسي 

.2014 - 2013

أما محددات الدراسة فإنها تقتصر على العوامل التي تؤثر في نتائج الدراسة وتعميمها ، ومن محددات الدراسة أيضا إنها تعتمد 
على المنهج النوعي ، رغم أن المنهج العلمي يتحكم في قواعد وأسس وأدوات محددة ، إال أن تطبيق ذلك المنهج يختلف من باحث إلى 
أخر ووفق أسلوب التحليل المعتمد والزاوية التي يقف فيها الباحث ورؤيته لموضوعه ، وفي أطار طلبة اإلعالم في مرحلة البكلوريوس .

نظرية الدراسة :

 تنطوي هذه الدراسة على عدد كبير من المفاهيم النظرية التي تتصل بالوعي والمعرفة والمسؤولية الوطنية ، وتتصل باألساليب 
التربوية المعتمدة في أعداد الطلبة وفق مستلزمات التطور والنهوض الحضاري ، وبمواجهة تحديات التنمية ومواكبة التطور المعرفي ، 
وضمان ارتباط العملية التربوية بمتطلبات التنمية والتطور العلمي ، وبشكل خاص حين يتحقق االرتباط بين الجانب النظري والجانب 
العملي في العملية التربوية ، وضمان الجودة في األنساق التربوية المتوافقة مع الحاجات الوطنية األساسية التي يجب أن يدركها الطالب 

على طريق إعداده للمسؤولية المستقبلية .

 ومن هنا يمكن أن تكون موضوعة االهتمام في جعل التعليم الجامعي في خدمة تقدم الحياة العربية من القضايا الملحة ، وفي 
ذلك تندرج قضية ضمان ارتباط العملية التربوية بحاجة المجتمع وفي أطار حل المشكالت التي تواجهه ) العبد اهلل ، 2009 ، 153 (. 
وال شك ان قضية الطاقة يمكن ان تعد واحدة من اكبر الموضوعات التي تشكل تحديا أمام عملية النهوض والتقدم الحضاري حتى للدول 
التي توفرت لها مصادر من الطاقة االحفورية ، سواء في العالم او في الوطن العربي ، إذ أن الطاقة المتجددة تبقى هي الطاقة األوفر 

لالقتصاد وللبيئة وللحياة اإلنسانية ، والتي يمكن ان تتوفر مصادرها لجميع دول العالم بشكل وأخر.

إن تحفيز الطلبة على االرتباط بالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ووعي شروطها التي تهم واقعهم ومستقبلهم هو من 
صلب اهداف المؤسسات التربوية والتعليمية ، وال يقتصر ذلك على موضوع المناهج ومفرداتها ، بل يتعدى األمر إلى قضية بناء الثقافة 
العامة . وفي حدود اختصاص دراسات اإلعالم يتسع مدى الثقافة العامة إلى مجمل القضايا الحياتية ومنها موضوع االقتصاد الوطني 

بشكل عام وموضوع الطاقة بشكل خاص ،وعلى أساس بناء الثقافة والمعرفة بمثل تلك الموضوعات الحيوية .

وهنا فان التعليم العالي يؤدي دورا محوريا وأساسيا في تشكيل وعي وتأهيل االجيال  األكثر رقيا من عنصر رأسالمال اإلنساني في 
اطار عملية التطور، بل أن مساهمة التعليم العالي في بناء رأس المال اإلنساني تتعاظم مع ارتقاء الوعي واالدراك والمسؤولية ، فتزيد 
مساهمة التعليم العالي في تكوين الذخيرة االجتماعية الواعية لمتطلبات التقدمالعلمي وتعزيز التجربة العملية . وبذلك توضع أولويات 
قامة أنساق للتعليم العالي تتوافق مع حاجة المجتمع وفي المقدمة منها  التعليم العالي ومستهدفاته وفق أطار الحاجات التنمية الوطنية ، واإ

ربط التعليم بالحاجات الوطنية التنموية وبهدف خدمة المجتمع والتطور الحضاري واإلنساني .

لذا فان العديد من النظريات اإلعالمية يمكن ان تعبر عن داللة واهمية هذا الموضوع ، اال ان اكثرها تعبيرا عن العالقة بين الطلبة 
وادراك مفهوم الطاقة المتجددة واهميته الراهنة والمستقبلية هي نظرية الغرس الثقافي ، فالوسائل اإلعالمية تقوم بدور رئيسي في عملية 
غرس القيم والمفاهيم ، والتأثير على السلوك االنساني من خالل استقبال ما تعرضه الوسائل اإلعالمية من رسائل متكررة ومتصلة ، 

وبذلك تشكل وسائل اإلعالم رافدا ومصدرا للقيم الوطنية وللمعارف المتصلة بذلك بشكل عام .
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منهج الدراسة :

ستخداما في مثل هذه البحوث ،وباتجاه دراسة وتحليل الظواهر والعالقات   يعد المنهج الوصفي التحليلي من أكثر المناهج شيوعا واإ
االجتماعية ، فالمنهج الوصفي كما تعرفه الكثير من الكتب المعنية بمناهج البحث العلمي ) هو المنهج الذي يقدم وصفا علميا لظاهرة 
اجتماعية محددة (، وال يتوقف عند حدود جمع البيانات وتصنيفها ، بل يتعدى ذلك إلى بناء منهجية وآليات التحليل المعمق لوصول 

إلى النتائج المرجوة ) القنديلجي ، 2009 ،187 ( .

جراءات  ومن هنا يعد المنهج الوصفي الوسيلة االفضل نحو توظيف البيانات عن واقع الظاهرة المقصود دراستها في أطار آليات واإ
دراكها ، ورسم العالئق بين الظاهرة المقصودة  البحث العلمي من اجل ترتيب األولويات الخاصة بها والتي سوف تسهم الحقا في وعيها واإ

والظواهر األخرى .

أن الشعور بالمشكلة يعد مقدمة ضرورية تفضي البتكار طريقة تجمع بين الفكر والمالحظة وبين القياس واالستقراء ، ويمكن فهم 
الطريقة بأنها أسلوب في مالحظة الحقائق باستخدام أساليب القياس والتحليل ، أو أسلوب يستخدم مجموعة من الخطوات المنظمة والتي 
حددها جون دوي في كتابه  " كيف نفكر "  الذي صدر عام 1910 وفي مقدمتها الشعور بالمشكلة وتحديدها ووضع الفروض أو الحلول 

المؤقته لها ثم استنباط الحلول المقترحة ) عبيدات ، 2012 ، 33 (.

وال شك إن قضية التربية والتعليم وآلياتها تتطلب تقويم مستمر للعملية التربوية وقياس فاعليتها ومستوى مخرجاتها ، وتقويم المهارات 
والجوانب العملية في ذات الوقت ، إضافة إلى تعميق التحصيل المعرفي ، وتفعيل التعليم خارج أطار المؤسسة التعليمة عبر التوجه 
نحو توظيف دور المكتبة وتعزيز عالقة الطالب بها ) واآلن أصبحت المكتبة االلكترونية والرقمية متاحة وتتوفر على ما تحتويه المكتبة 
عداد الطالب لعصر سريع التغيير والتطور في محتوى ونوعية المعلومات ، وقد ال تستوعب ذلك  الورقية لحد ما من معارف أيضا ( واإ
التغيير السريع والمستمر ما تتضمنه الكتب والمناهج الدراسية المقررة ، ولكن الرصيد الدائم التعزيز من المعارف والمتوافر خارج المؤسسة 

التربوية كفيل بسد تلك الثغرة والمساهمة باستكمال أهداف العملية التربوية ) عبد الدائم ، 2005 ، 51-52  (.

 وفي أطار موضوع الطاقة المتجددة يتناول الدكتور هشام الخطيب ) الخطيب ، 2006 ، 108 ( باإلشارة إلى إن األردن يقع 
في منطقة نشاط شمسي واسع ، ويبلغ عدد األيام الشمسية حوالي 320 يوما بالسنة ، وان المملكة مؤهلة أكثر من غيرها لالستفادة من 
الطاقة الشمسية عند تطويرها تجاريا ، ولكن هذا األمر غير متوقع في المستقبل القريب . وتناول وسائل اإلعالم بين حين وأخر فكرة 
مشروع قناة البحرين ، والتي تتضمن شق قناة تربط بين البحر الميت والبحر األحمر باالستفادة من الفرق بين مستوى المياه بين البحرين  
، وتتركز فكرة قناة البحرين على التباين في مستوى سطح مياه البحر األحمر ومستوى مياه البحر الميت ،وهو مشروع قديم – جديد لشق 
قناة تربط بين البحر األحمر والبحر الميت باالستفادة من حوالي 400 متر هو الفرق بين مستوى المياه بين االثنين . وقد تستخدم المياه 
المتدفقة عبر القناة وعبر سدود عديدة لتوليد الطاقة الكهربائية ، وبالتالي قد تستخدم لتشغيل منشأة تحليه المياه مما يزيد من كميات 

المياه المتوفرة للشرب وحتى للزراعة .

المعلنة السير في إجراءات إنشاء محطة  المتجددة ، ومن خياراتها  المتعاقبة على موضوع الطاقة   وتركز الحكومات األردنية 
نووية لتوليد الكهرباء ، والذي من المؤمل ان يغطي هذا المشروع ثلث إحتياجات المملكة األردنية الهاشمية من الكهرباء وبكلفة منخفظة 
بالقياس الى االعتماد على الوقود الثقيل ) النفط والغاز ( النتاج الطاقة الكهربائية ، وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء األردني الدكتور 
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عبد اهلل النسور ) 20 كانون الثاني 2014 ( اشار الى إن األردن يسير حاليا بعدة اتجاهات لتوفير احتياجات المملكة من الطاقة باقل 
كلف ممكنة ابرزها الطاقة المتجددة عبر "الرياح والشمس " وبسعة تصل الى حوالي 700 ميغا واط سنويا من اصل 2400 ميغا واط 

احتياجات المملكة من الكهرباء سنويا.

وفي هذا االطار دخلت الحكومة األردنية على خط تفعيل شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ، فقد أصدر مفوض 
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سجل ) مرجع القياس ( الحتساب اسعار الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة . وحسب ما نشر 
في الجريدة الرسمية ) كانون الثاني 2014 ( يعتمد ) مرجع القياس ( وهو السجل الذي تعتمده الهيئة مع الجهات ذات العالقة لتحديد 
آلية احتساب أسعار شراء الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة . ويشكل هذا االجراء تنظيما وتشجيا النتاج الطاقة الكهربائية 

الرخيصة من مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة .

وهذه الموضوعة لم تعد شأنا حكوميا حسب ، بل هي موضوٍع شعبي ورسمي في كل االحوال ، فالطاقة ومصادرها تعني في كل 
االحوال الرفاهية والتقدم العلمي والحضاري ، وأرتفاع أسعارها يعكس أثارا سلبية على اإلقتصاد والمجتمع ، وال شك ان الطلبة بشكل عام 
وطلبة اإلعالم بشكل خاص وبافتراض انهم سيواجهون هذا الموضوع بكل حيثياته وابعاده عند تخرجهم ودخولهم ميدان العمل المهني 

في مؤسسات اإلعالم المختلفة ، معنيون بالموضوع من جوانبه المتعددة .

عينة الدراسة :

 تعد جامعة الشرق األوسط واحدة من الجامعات الخاصة الحديثة نسبيا ، فقد تأسست عام -2005 2006 في المملكة األردنية 
الهاشمية ، واهتمت بدراسات اإلعالم الى جانب اختصاصات إنسانية وعلمية ) تضم الجامعة الكليات التالية : الحقوق ، االداب والعلوم 
، إدارة االعمال ، تكنولوجيا المعلومات ، العلوم التربوية ، الهندسة ، اإلعالم ، العمارة والتصميم ، الصيدلة (  ، وتعد كلية اإلعالم 
واحدة من فروع الدراسات اإلنسانية في الجامعة التي انطلقت مع تأسيس الجامعة ، وتضم الكلية قسمين ، قسم الصحافة وقسم االذاعة 

والتلفزيون ، باالضافة الى قسم دراسة الماجستير .

أداة الدراسة :

ومن أجل بناء أداة لدراسة الحالة المقصودة تم صياغة دراسة استطالعية لمعرفة وتحديد االتجاهات التي ستصمم على أساسها 
أسئلة االستبيان المنهجية الموجه إلى العينة المحددة من طلبة كلية اإلعالم في مرحلة البكلوريوس في جامعة الشرق األوسط ، وفي 
ضوء نتائج استجابة الطلبة في عينة عشوائية محدود للدراسة االستطالعية تم تصميم أسئلة االستبيان بشكله النهائي ، واستبعاد األسئلة 
غير المفهومة والصعبة وتم تحكيمه من عدد من أساتذة مناهج البحث واإلعالم والذين أبدوا مالحظاتهم ورأيهم في مدى قدرة األداة على 
قياس األهداف المحددة ، إلى جانب ضمان الوضوح في األسئلة التي تتضمنها االستبيان  ، ولوضوح العينة الحصرية تم االستغناء 
عن العوامل الديموغرافية مثل الجنس واالختصاص والكلية والمدينة والسنة الجامعية لتحديد العينة ، وقد تضمنت االستبانة أربعة محاور 

أساسية وهي :

ويمكن أن يطلق علية تحديد الوعي والمعرفة العلمية بموضوع الطاقة االحفورية  بشكل عام .ويتضمن أربعة أسئلة . المحور األول : 

ويركز على إدراك معنى موضوع الطاقة المتجددة من حيث اتصاله بالمعرفة العلمية ويتضمن أربعة أسئلة . المحور الثاني : 
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ويتناول أبعاد المعرفة بموضوع الطاقة الحيوية بشكل عام ويتضمن أربعة أسئلة . المحور الثالث : 

ويربط هذا المحور بين المعرفة العلمية واالكاديمية وبين المسؤولية الوطنية باعتبار ان موضوعة الطاقة واحدة من  المحور الرابع : 
التحديات التي تواجه كل المجتمعات واألردن بشكل خاص  .

ويعرض هذا المحور طبيعة تناول وسائل اإلعالم المختلفة لموضوع الطاقة بشكل عام واهمية تناول موضوع تطوير  المحور الخامس : 
مصادر الطاقة المتجددة واستخداماتها .

الجامعي وفي جميع االختصاصات  التعليم  الطلبة في  الجديد من  الجيل  أمام  الراهن  التحدي  المحاور مجتمعة تشكل  ان هذه 
البرنامج  الطالب ضمن  بثقافة  المجتمع ومعززة  الدراسية بحاجات  التربوية والمناهج  العملية  ارتباط  يتركز في صورة  الدراسية، والذي 
الدراسي وخارجه ، أي عبر موارد الثقافة العامة التي تتوفر للطالب من خالل المطالعة والتواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة والمعبرة 

عن شروط الحياة العامة ومتطلبات العمل والتنمية والتطور .

إجراءات الدراسة :

تشكل المعرفة واألدبيات المتعلقة بموضوعة التربية والتعليم والثقافة ، وأهية توفر المعرفة لطالب اإلعالم بشكل خاص في أطار 
موضوع الطاقة المتجددة والحيوية وأهميتها للنهوض والتقدم الحضاري ، قاعدة لبناء األسئلة الموجهة لعينة الطلبة في كلية اإلعالم 
بجامعة الشرق األوسط ، ولذلك تضمن االستبيان عددا من األسئلة حول المتغيرات المستقلة التي تتعلق بالهدف من الدراسة ، وكما 
سبق اإلشارة فقد ُحكمت األداة من قبل عدد من األساتذة في كلية اإلعالم بالجامعة ) ملحق رقم 1 ( ، والذين أبدوا رأيهم في صياغة 
أسئلة األداة وقدرتها على قياس األغراض التي تهدف إلى قياسها ، وكذلك في وضوح األسئلة والصياغات ، وهي االسئلة المحددة في 
االستبيان ) الملحق رقم 2 ( الذي سبق وان طبق محتواه في أطار استطالع أراء مجموعة صغيرة من الطلبة ، ثالثة عشر طالبا ، وتم 
تسجيل ودراسة المالحظات التي أبداها االستطالع األولي التجريبي من أجل بناء االستبيان وعرضها للتحكيم ثم تعديلها وتوزيعها على 

عينة الطلبة المقصودين .

مجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا والمنتظمين في الفصل الدراسي الثاني 
2014-2013، ونظرًا لصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة بأسره، قام الباحث بأخذ عينة عشوائية مكونة من )35( طالب وطالبة، 
اعتبرت االستبانات قابلة إلجراء عمليات التحليل اإلحصائي، هذا وقد تم تحليل البيانات باستخدام نظام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 

االجتماعية )Statistical Package for Social Sciences –SPSS( ألجل الوصول إلى غايات وأهداف هذه الدراسة.

خصائص عينة الدراسة:

تم اختيار مجموعة من العوامل الديموغرافية التي تتعلق باألمور الشخصية والوظيفية ))Factual Data من أجل بيان بعض 
الحقائق المتعلقة بعينة الدراسة، وتبين النتائج المشار إليها في الجداول التالية خصائص أفراد عينة الدراسة من حيث )النــوع(.
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أوال: النـــوع: 
الجدول رقم )1(: التكرارات والنسب المئوية لمتغير النــوع

النسبة المئويةالتكرار الجنس 

60.0%21 ذكور 

40.0%14 إناث 

%35100المجمــوع

تظهر بيانات الجدول رقم )1( أن نسبة الذكور هي النسبة األعلى في عينة هذه الدراسة إذ بلغ مجموع الذكور )21( شكلوا ما 
نسبته )%60.0( من عينة الدراسة، وبالنسبة لإلناث فقد بلغت نسبتهن )%40.0( من عينة الدراسة. 

أداة جمع البيانـــــــــات: 
استخدم الباحث نوعين من البيانات:

البيانات األولية: تم جمع البيانات الضرورية المتعلقة باختبار الفرضيات والتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة من خالل استبانة مكونة  أ ( 
منثالث أجزاء. اشتمل الجزء األول على بيانات تتعلق بالمعلومات الديموغرافية ، والثاني اشتمل ثالث أسئلة وهي )مفهوم الطاقة 
المتجددة، ومفهوم الطاقة األحفورية، ومفهوم الطاقة الحيوية(، و الجدول رقم )2( يبين هذه المجاالت، وقد صممت بناءًا على مقياس 
ليكرت )ScaleLikert( الخماسي حيث حددت خيارات اإلجابة بخمسة مستويات وهي: كبيرة جدًا )5 درجات(، كبيرة )4 درجات(، 
متوسطة )3 درجات( قليلة )درجتين( وال أهتم )درجة واحدة(، وقد روعي عند تصميم االستبانة وضوح األسئلة وتسلسلها وعدم وجود 

صعوبات أثناء التعبئة، لذلك تم اعتماد االستمارة كأداة صالحة للدراسة.
العلمية والدراسات  الكتب  الدراسة )اإلطار النظري( من خالل الرجوع إلى  المتعلقة بموضوع  البيانات  الثانوية: تم جمع  البيانات  ب ( 

واألبحاث السابقة والدراسات األجنبية.

الجدول رقم )2(: عدد وأرقام الفقرات التي تقيس مجاالت الدراسة

أرقام الفقراتعدد الفقراتمجاالت الدراسـة 

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 10السؤال األول: مفهوم الطاقة المتجددة 

11، 12، 13، 14، 15، 16، 717السؤال الثاني:مفهوم الطاقة األحفورية

18، 19، 20 ، 21 ، 22 ، 23، 24، 825السؤال الثالث : مفهوم الطاقة الحيوية

25المجموع الكلي لألداة ككل 
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صدق أداة الدراســــة: 

 تم عرض االستبانه على مجموعة من المحكمين المتخصصين ، وذلك إلبداء الرأي فيها، وفي ضوء االقتراحات والمالحظات 
التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي أشاروا إليها، وقد تم األخذ بمالحظاتهم من تعديل لصياغة بعض الفقرات من 

حيث البناء واللغة.

ثبات أداة الدراســة: 

وتم استخدام معادلة معامل ارتباط )بيرسون( لحساب ثبات االستقرار ، كما تم استخدام معادلة )كرونباخ- ألفا( لحساب ثبات 
التجانس. والجدول رقم )3( يوضح ذلك: 

جدول رقم )3(
معامالت ثبات االستقرار والتجانس ألداة الدراسة ومحاورها

عدد الفقراتثبات التجانسثبات االستقرارالمجالالرقم

0.820.9310السؤال األول: مفهوم الطاقة المتجددة1

السؤال الثاني : مفهوم الطاقة 2
0.810.927األحفورية

0.810.918السؤال الثالث : مفهوم الطاقة الحيوية3

0.810.9225الكلـــي

يالحظ من الجدول )3( أن معامالت ثبات االستقرار والتجانس الخاصة بأداة الدراسة مجاالتها تعتبر مؤشرات كافية ألغراض 
اعتماد أداة الدراسة في تطبيقها النهائي، كما ورد في الدراسات السابقة كمعيار للثبات.

إجراءات الدراسة:

1 - قــام الباحــث بتوزيــع اســتبانات أداة الدراســة علــى أفــراد عينــة الدراســة المتمثلــة بمجموعــة مــن طلبــة كليــة اإلعــالم فــي جامعــة الشــرق 
األوســط للدراســات العليــا، وتــم التباحــث معهــم حــول أســلوب تنفيذهــا مــن خــالل توضيــح التعليمــات لهــم شــفويًا إضافــة للتعليمــات 

المكتوبــة علــى االســتبانة، وذلــك بــأن يقــوم المشــارك باالســتبانة بوضــع إشــارة )√( فــي المــكان المناســب.
2 - تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات وترميزهــا لتســهيل عمليــة التحليــل وتفريغهــا علــى جهــاز الحاســوب وقــد تــم تحليــل البيانــات باســتخدام 

.)Statistical Package for Social Sciences –SPSS( نظــام برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة

مفهوم الطاقة و" الطاقة املتجددة " من وجهة نظر طلبة دراسات اإلعالم..
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المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )Statistical Package for Social Sciences –SPSS( في 

إجراء هذه التحليالت واالختبارات اإلحصائية ولغايات تحقيق أغراض الدراسة فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

اإلحصاء الوصفي: وذلك لعرض خصائص أفراد العينة ووصف إجاباتهم، من خالل استخدام ما يلي:

جاباتهم على عبارات االستبانة. تم استخدمها لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة واإ - النسبة المئوية: 
تم استخدمه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس متوسط إجابات المبحوثين على أسئلة االستبانة. - الوسط الحسابي: 
تم استخدمه كأحد مقاييس التشتت لقياس االنحراف في إجابات أفراد العينة عن وسطها الحسابي.  - االنحراف المعياري: 

للحكم على   الفقرة هل هي )مرتفعة، منخفضة،  متوسطة(. -درجة  الموافقة : 

نتائج الدراســـــة

يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل البيانات اإلحصائية التي تم جمعها من االستبانة التي 
وجهت لطلبة كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا والمنتظمين في الفصل الدراسي الثاني 2014-2013م، وقد تم 
االعتماد على مقياس "ليكرت" الخماسي، إذ تضمنت االستبانة درجة الموافقة على كل فقرة مقسمة إلى )5( فئات، حيث تم إدخال هذه 

االستجابات على الحاسوب حسب ما هو مبين في الجدولرقم )4(.

جدول رقم )4(: درجة االستجابة ورمزها 

الرمــــزدرجة االستجابــــة

5كثير جدًا

4كثير

3متوسط

2قليل 

1ال أهتم 

وبناء على الرموز المعطاة لالستجابة تم احتساب المتوسط الحسابي لالستجابات بغرض الحكم على درجة الموافقة لكل فقرة من 
فقرات االستبانة، وتم الحكم على قيم المتوسط الحسابي لغرض تحديد "درجة الموافقة ")1(، حسب ما هو موضح بالجدول )5(. 

)1( درجة الموافقة = ) 5-1 ÷3 =4 ÷3 = 1.33%(
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جدول رقم )5(: الوسط الحسابي ودرجة الموافقة

درجة الموافقــةالمتوسط الحسابـــي 

منخفض2.33-1

متوسط3.67-2.34

مرتفع5-3.68

مناقشة نتائـــــــــج الدراســـــــــــــــــة: 

السؤال األول : مفهوم الطاقة المتجــــددة:
يمثل الجدول )6( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من فقرات هذا السؤال.

الجدول رقم )6(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بالسؤال األول "مفهوم الطاقة المتجــــــددة" 

الوسط العبارةالفقرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة الموافقـة

متوسط.4.171495442أدرك أهمية الطاقة المتجددة في حياتنا الراهنـة1-

أدرك أهمية الطاقة المتجددة في حياتنا الراهنة 2-
مرتفع.4.257188593والمستقبلية.

 أجد ضرورة تعميق الوعي والتثقيف بأهمية الطاقة 3-
مرتفع.4.342980231المتجددة في البرامج التعليمية.

 تعد الطاقة المتجددة ضرورة في تنمية المجتمعات 4-
مرتفع.4.542961083وتطورها الحضاري .

 تسهم الطاقة المتجددة في تطوير قطاعات اإلنتاج 5-
مرتفع.4.371484316الصناعي والزراعي بوجه خاص.

تحتاج األقطار العربية إلى تطوير االستثمار في مجال 6-
مرتفع.4.164189066الطاقة المتجددة . 

تحافظ الطاقة المتجددة على بيئة نظيفة وخالية من التلوث 7-
مرتفع3.94291.13611. 

 الطاقة المتجددة توفر فرص عمل وتسهم في القضاء 8-
متوسط 3.65711.08310على البطالة.

تسهم الطاقة المتجددة في مواجهة احتكار مصادر الطاقة 9-
مرتفع.4.000072761التقليدية لدى دول محددة في العالم .

الطاقة المتجددة تسهم في تعزيز دور المواطن في 10-
مرتفع.3.942972529االقتصاد الوطني 

مفهوم الطاقة و" الطاقة املتجددة " من وجهة نظر طلبة دراسات اإلعالم..



153 2018 - 2019

مرتفع4.14000.8659البعد الكلــــــــي

بين  ما  المتجددة"  الطاقة  األول"مفهوم  بالسؤال  المتعلقة  العبارات  على  العينة  أفراد  إلجابات  الحسابية  المتوسطات  تراوحت 
)3.6571-4.5429( ويظهر الجدول رقم )6( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول السؤال األول )مفهوم الطاقة المتجددة(، 
بلغ )4.1400(، "بدرجة مرتفع" وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )0.8659(، وان الفقرة )4( حصلت على أعلى متوسط حسابي 
)4.5429( وبانحراف معياري مقداره )0.61083( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها "تعد الطاقة المتجددة ضرورة في تنمية المجتمعات 
وتطورها الحضاري " تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )3( والتي نصها " أجد ضرورة تعميق الوعي والتثقيف بأهمية الطاقة 

المتجددة في البرامج التعليمية " والذي بلغ )4.3429( بانحراف معياري مقداره )0.80231(.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم )8( والتي نصها " الطاقة المتجددة توفر فرص عمل وتسهم في القضاء على البطالة " كان متوسطها 
الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ )3.6571( بانحراف معياري مقداره )1.08310( )بدرجة متوسط(.

السؤال الثاني: مفهوم الطاقة األحفوريـة :

يمثل الجدول )7( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من فقرات هذا السؤال.
الجدول رقم )7(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بالسؤال الثاني " مفهوم الطاقة األحفوريـة " 

الوسط العبارةالفقرة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة الموافقـة

أدرك داللة ومعنى الطاقة األحفورية في الواقع 11-
مرتفع3.71431.04520االقتصادي. 

مرتفع3.62861.11370الطاقة األحفورية تستنزف الموارد االقتصادية الوطنية.12-

مرتفع3.45711.26823الطاقة األحفورية تسهم في زيادة معدالت التلوث البيئي.13-

مرتفع3.34291.32716 الطاقة األحفورية محدودة وناضبة.14-

 االعتماد على الطاقة األحفورية يسهم في تعطيل 15-
مرتفع3.42861.31251إمكانيات التطور وفي تعدد مصادر الطاقة األخرى.

الطاقة األحفورية تسهم في تفاوت الموارد بين الدول 16-
مرتفع3.77141.19030المختلفة.

 االعتماد على الطاقة األحفورية يعطل تطوير مصادر 17-
مرتفع3.40001.39748الطاقة المتجددة . 

متوسط 3.53471.236البعد الكلي
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بين  ما  األحفوريـة"  الطاقة  الثاني"مفهوم  بالسؤال  المتعلقة  العبارات  على  العينة  أفراد  إلجابات  الحسابية  المتوسطات  تراوحت 
)3.4000-3.7714( ويظهر الجدول رقم )7( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول السؤال األول )مفهوم الطاقة المتجددة(، 
بلغ )3.5347(، "بدرجة متوسطة" وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )1.2360(، وان الفقرة )16( حصلت على أعلى متوسط حسابي 
)3.7714( وبانحراف معياري مقداره )1.19030( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها " الطاقة األحفورية تسهم في تفاوت الموارد بين الدول 
المختلفة " تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )11( والتي نصها " أدرك داللة ومعنى الطاقة األحفورية في الواقع االقتصادي " 

والذي بلغ )3.7143( بانحراف معياري مقداره )1.04520(.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم )17( والتي نصها " االعتماد على الطاقة األحفورية يعطل تطوير مصادر الطاقة المتجددة " كان متوسطها 
الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ )3.4000( بانحراف معياري مقداره )1.39748( )بدرجة متوسط(.

السؤال الثالــــــث: مفهوم الطاقة الحيويــــــــــــة:

يمثل الجدول )8( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من فقرات هذا السؤال.
الجدول رقم )8(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة المتعلقة بالسؤال الثالث " مفهوم الطاقة الحيوية " 

الوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة الموافقـة

توفر المناهج التعليمية للطالب معرفة علمية بموضع الطاقة 18
مرتفع.4.028674698المتجددة في المراحل الدراسية السابقة.

 تعطي وسائل اإلعالم المختلفة موضوع الطاقة المتجددة 19
متوسط.3.657183817أهمية خاصة.

تسهم البرامج الدراسية في اختصاص اإلعالم بالتوعية 20
متوسط3.42861.03713بأهمية موضوع الطاقة المتجددة.

 األولويات حول موضوع الطاقة المتجددة تتوفر في المكتبة 21
متوسط3.57141.06511الجامعية.

 ينال موضوع المحافظة على البيئة من خالل التوجه نحو 22
متوسط.3.542998048الطاقة الجديدة اهتمامًا لدى الطلبة .

لدى طلبة اإلعالم إدراك حول موضوع الطاقة الحيوية 23
مرتفع.3.800086772ومستقبلها.

 يجد طلبة اإلعالم موضوع الطاقة المتجددة قضية 24
متوسط 3.51431.26889اقتصادية فقط .

 التوجه نحو االستثمار في ميدان الطاقة الحيوية يسهم في 25
مرتفع4.05711.08310تعزيز اإلنتاج الزراعي الوطني واالقتصاد بشكل عام.

مرتفع3.7000.9859البعد الكلي

مفهوم الطاقة و" الطاقة املتجددة " من وجهة نظر طلبة دراسات اإلعالم..
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تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالسؤال الثالث"مفهوم الطاقة الحيوية" ما بين )-4.0571
3.4286( ويظهر الجدول رقم )8( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول السؤال الثالث)مفهوم الطاقة الحيوية(، بلغ )3.700(، 
"بدرجة مرتفعة" وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )0.9859(، وان الفقرة )25( حصلت على أعلى متوسط حسابي )4.0571( 
وبانحراف معياري مقداره )1.08310( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها "التوجه نحو االستثمار في ميدان الطاقة الحيوية يسهم في تعزيز 
اإلنتاج الزراعي الوطني واالقتصاد بشكل عام" تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )18( والتي نصها " توفر المناهج التعليمية 
للطالب معرفة علمية بموضع الطاقة المتجددة في المراحل الدراسية السابقة" والذي بلغ )4.0286( بانحراف معياري مقداره )0.74698(.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم )19( والتي نصها تسهم البرامج الدراسية في اختصاص اإلعالم بالتوعية بأهمية موضوع الطاقة المتجددة 
" كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ )3.4286( بانحراف معياري مقداره )1.03713( )بدرجة متوسط(.

النتائج والتوصيات

تم في هذا الفصل عرض لمجمل نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث كإجابة عن األسئلة التي تم طرحها، والتي تمثل مشكلة 
الدراسة بعد أن تمت عملية جمع المعلومات الالزمة بوساطة أداة الدراسة، حيث تم التوصل إلى عدد من النتائج والتي على ضوئها قدم 

الباحث عددا من التوصيات، وتاليا عرض ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج:

أ-النتائـــــــــــج:

يمكن تلخيص نتائج التحليل من اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ، وهي على النحو التالي:
السؤال األول : مفهوم الطاقة المتجــــددة:

بين  ما  المتجددة"  الطاقة  األول"مفهوم  بالسؤال  المتعلقة  العبارات  على  العينة  أفراد  إلجابات  الحسابية  المتوسطات  تراوحت 
)3.6571-4.5429( ويظهر الجدول رقم )6( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول السؤال األول )مفهوم الطاقة المتجددة(، 
بلغ )4.1400(، "بدرجة مرتفع" وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )0.8659(، وان الفقرة )4( حصلت على أعلى متوسط حسابي 
)4.5429( وبانحراف معياري مقداره )0.61083( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها "تعد الطاقة المتجددة ضرورة في تنمية المجتمعات 
وتطورها الحضاري " تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )3( والتي نصها " أجد ضرورة تعميق الوعي والتثقيف بأهمية الطاقة 

المتجددة في البرامج التعليمية " والذي بلغ )4.3429( بانحراف معياري مقداره )0.80231(.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم )8( والتي نصها " الطاقة المتجددة توفر فرص عمل وتسهم في القضاء على البطالة " كان متوسطها 
الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ )3.6571( بانحراف معياري مقداره )1.08310( )بدرجة متوسط(.

السؤال الثاني: مفهوم الطاقة األحفوريـة :

يمثل الجدول )7( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة الموافقة لكل فقرة من فقرات هذا السؤال.
بين  ما  األحفوريـة"  الطاقة  الثاني"مفهوم  بالسؤال  المتعلقة  العبارات  على  العينة  أفراد  إلجابات  الحسابية  المتوسطات  تراوحت 
)3.4000-3.7714( ويظهر الجدول رقم )7( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول السؤال األول )مفهوم الطاقة المتجددة(، 
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بلغ )3.5347(، "بدرجة متوسطة" وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )1.2360(، وان الفقرة )16( حصلت على أعلى متوسط حسابي 
)3.7714( وبانحراف معياري مقداره )1.19030( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها " الطاقة األحفورية تسهم في تفاوت الموارد بين الدول 
المختلفة " تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )11( والتي نصها " أدرك داللة ومعنى الطاقة األحفورية في الواقع االقتصادي " 

والذي بلغ )3.7143( بانحراف معياري مقداره )1.04520(.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم )17( والتي نصها " االعتماد على الطاقة األحفورية يعطل تطوير مصادر الطاقة المتجددة " كان متوسطها 
الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ )3.4000( بانحراف معياري مقداره )1.39748( )بدرجة متوسط(.

السؤال الثالــــــث: مفهوم الطاقة الحيويــــــــــــة:

تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالسؤال الثالث"مفهوم الطاقة الحيوية" ما بين )-4.0571
3.4286( ويظهر الجدول رقم )8( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة حول السؤال الثالث)مفهوم الطاقة الحيوية(، بلغ )3.700(، 
"بدرجة مرتفعة" وأن متوسط االنحراف المعياري بلغ )0.9859(، وان الفقرة )25( حصلت على أعلى متوسط حسابي )4.0571( 
وبانحراف معياري مقداره )1.08310( )بدرجة مرتفعة( والتي نصها "التوجه نحو االستثمار في ميدان الطاقة الحيوية يسهم في تعزيز 
اإلنتاج الزراعي الوطني واالقتصاد بشكل عام" تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )18( والتي نصها " توفر المناهج التعليمية 
للطالب معرفة علمية بموضع الطاقة المتجددة في المراحل الدراسية السابقة" والذي بلغ )4.0286( بانحراف معياري مقداره )0.74698(.

وفيما يتعلق بالفقرة رقم )19( والتي نصها تسهم البرامج الدراسية في اختصاص اإلعالم بالتوعية بأهمية موضوع الطاقة المتجددة 
" كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بلغ )3.4286( بانحراف معياري مقداره )1.03713( )بدرجة متوسط(.

ب-االستنتاجات: 

من خالل النتائج، فإن الباحث يتوصل إلى مجموعة من االستنتاجات، أال وهـي:
طلبة جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا يدركون مفهوم الطاقة المتجــــددةبدرجة مرتفعة.   - 1
طلبة جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا يدركون مفهوم الطاقة الحيويةبدرجة متوسطة.  - 2

طلبة جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا يدركون مفهوم الطاقة األحفورية بدرجة مرتفعة.  - 3

ج-توصيات الدراســة: 

من خالل النتائج واالستنتاجات السابقة يستطيع الباحث وضع مجموعة من التوصيات، تتمثل في اآلتي:  
ضرورة تنمية إدراك ومعارف الطلبة باهمية الطاقة بشكل عام والطاقة  المتجددة بشكل خاص في الحياة الراهنة .   - 1

ضرورة تنمية ادراك ومعارف الطلبة بشكل عام وطلبة الجامعات بشكل خاصلمفهوم الطاقة األحفورية ، والحد من االسراف    - 2
في استهالاكها  باعتبارها طاقة ناضبة ولها تاثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة.

ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات تعمق وتدعم ثقافة الطلبة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة.من خالل البرامج والمفردات   - 3
الدراسية .

يوصي الباحث بضرورة زيادة األبحاث المتعلقة بالطاقة المتجددة، حيث تبين من هذه الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين   - 4
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مدركات الطلبة وميدان الدراسات المتعلقة بهذه الموضوعة.
على وسائل اإلعالم المختلفة النهوض بمسؤولية توعية النشئ الجديد فيما يتعلق بالطاقة المتجددة،والطاقة الحيوية كما   - 5

يجب عليها تسليط الضوء حول التحديات والصعوبات المتعلقة بذلك.
سادسا : تعزيز ورفد المكتبة الجامعية بالمصادر العلمية والكتب والدوريات التي من شأنها ان تمكن الطلبة من الحصول   - 6

على المعلومات التي تساعدهم في دراساتهم وبحوثهم في اطار موضوع الطاقة ومصادرها .
سابعا : تنظيم المسابقات العلمية البحثية النظرية والتجريبية في اطار موضوع الطاقة ، وتشجيع الطلبة على اعداد البحوث   - 7

النظرية ، والتجارب العلمية لزيادة خبراتهم ، وتكريم المبرزين والمتفوقين منهم .
ان تولي االسرة ومنظمات المجتمع المختلفة اهتماما ومسؤولية مباشرة في اطار نشر الوعي والتثقيف بموضوع الطاقة   - 8
وأهمية المحافظة عليها وترشيدها ، وأن يتحقق االرتباط بين موضوع الرفاهية المستهدفة وأهمية تطوير مصادر الطاقة 

وبشكل خاص الطاقة والمتجددة والحيوية ، واعتبار ذلك االمر واجبا وطنيا وقيمة خالقة في اطار التنمية الشاملة.
ضرورة تعميم نتائج هذه الدراسة على القطاعات ذات الصلـة.   - 9

الخاتمة :

 ويبقى هذا الموضوع شأنا وطنيا بامتياز ، فالقضية المطروحة في هذا البحث ال تتصل بموضوع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة 
والحيوية حسب ، او موضوع توسيع مدركات ومعارف الطلبة وطلبة اإلعالم تحديدا ، ولكن القضية هنا هي شأن وطني جامع ، يهم 
التنمية والتقدم والتطور الحضاري باسره . والنهوض بهذا الموضوع من جوانبه المختلفة يستدعي حشد كل الموارد الوطنية المتاحة وفي 
المقدمة من تلك الموارد هم الطلبة الذين سيدخلون ميدان العمل اإلعالمي بعد تاهيلهم نظريا وعلميا في اختصاص اإلعالم وما ينتظر 
منهم من دور فاعل في عمليات التوعية وتوجيه المجتمع نحو القضايا االساسية ومنها بناء موارد الطاقة المتوفرة والمتاحة ومنها بشكل 

اساس موارد الطاقة الطبيعية.

 وبالقدر الذي تتسع فيه المعرفة الوطنية نحو موضوع الطاقة المتجددة واهميتها في االطار االقتصادي والبيئي ، فان مقدمات 
بناء وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة قد بدأت خطواتها االساسية االولى والتي ستفضي حتما الى تجاوز األردن لواحدة من المعضالت 

التنموية التي تواجهه في الوقت الراهن والمستقبل .

مرة اخرى انها قضية وطنية بامتياز تستحق الكثير من الجهد والعطاء وبشكل خاص في اطار بناء وعي الجيل الصاعد .

المراجع والمصادر:

االشرم ، محمود ، التنوع الحيوي والتنمية المستدامة والغذاء ) عالميا وعربيا ( ، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،   - 1
. 2010

جان بيير أنجوليه ،مقالة بعنوان : ثورة الطاقة البديلة لن تحصل ، أوضاع العالم ، تحت أشراف برتران بادي وساندرين   - 2
تولوتي ، سلسلة حضارة واحدة ، مؤسسة الفكر العربي ، بيروت ، 2009.

الخطيب ، هشام ، الطاقة في االقتصاد األردني ، المركز األردني ألبحاث وحوار السياسات ، أيار 2006 عمان ، الصفحة   - 3
. 108

دوبرو، كلود ،الممكن والتكنولوجيات الحيوية ، ترجمة : ميشال يوسف ، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت ،2007 .  - 4
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سليمان، عاطف ، الثروة النفطية ودورها العربي – الدور السياسي واالقتصادي للنفط العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية   - 5
، بيروت ، الطبعة االولى ،تشرين االول/ أكتوبر 2009.

شكالية التكوين المهني في العالم العربي ، دار النهضة العربية ، الطبعة األولى  العبد اهلل ، مي ، علوم اإلعالم واالتصال واإ  - 6
، بيروت ، 2009.

عبد اهلل عبد الدائم وأخرون ، التربية التعليم في تنمية المجتمع العربي ، ، سلسلة كتب المستقبل العربي -39- ، مركز   - 7
دراسات الوحدة العربية ، الطبعة األولى ، بيروت، كانون الثاني / يناير 2005 .

معرفي ، مصطفى عباس ، الطاقة عصب الحياة  - مقالة - مجلة عالم الفكر ، العدد41 ، يناير 2013 ،المجلس الوطني    - 8
للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت .

يمان السامرائي ، البحث العلمي الكمي والنوعي ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان 2009. عامر ، قنديلجي واإ  - 9
10 - جريدة العرب اليوم األردنية ، االحد 18 ربيع االول 1435 ، 19 كانون الثاني 2014 ، الصفحة 14 .

11 - جريدة الرأي  األردنية ، الثالثاء 20 ربيع االول ، 21 كانون الثاني 2014 الصفحة 26 .
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)دراسة تأصيلية نظرية(

األستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي/كلية اإلعالم جامعة البترا

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على دورالحراك المدني وصحافة المواطن في التغيير في مصروكان من نتاج ذلك الحراك 
الشعبي العربي مطلع عام 2011 حدوث تغييرات في عدد من البلدان كمصر.حيث اكد اإلعالم الجديد على إمكانية الحوار والتبادل 
والمشاركة،  كما أعطى وسائل اإلعالم معناها الحقيقي باعتبارها وجهًا من وجوه الحرية االجتماعية وحقًا من حقوق األفراد والجماعات 
في المشاركة في العمليات االتصالية أخذًا وعطاًء. لقد استطاعت الوسائط االتصالية الجديدة أن تؤكد أّن ديموقراطية االتصال ليست 
نما هي مسألة أشمل من ذلك تستلزم مشاركة كاملة من جانب السواد األعظم من  مسألة فنية تترك في أيدي المديرين اإلعالميين، واإ
الناس لإلسهام في صنع السياسات اإلعالمية واالتصالية على مختلف المستويات. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في تنفيذ الدراسة.

الكلمات المفتاحية: 
الدور ،الحراك المدني ،صحافة المواطن ، التغيير في مصر

المبحث االول
تقديم 

اصبحت وسائل إالعالم العب أساسي في تغيير شؤون العالم على أكثر من صعيدسيما ما قام به اإلعالم التواصلي في تحريك 
الثورات العربية، حيث لم يقتصر دوره على المجال الثوري والسياسي، بل طال كل الجوانب الحياتية من اجتماعية واقتصادية وثقافية 
وقيمية لقد فتح اإلعالم التواصلي الجديد المجال واسعًا أمام أي مجموعة في العالم ألن تنشىء لنفسها إعالمها الخاص، وأن تنادي 
لى عقيدتها وأفكارها. وأصبح بإمكان العالم اليوم أن يتحّول إلى »جماعات سياسية متخّيلة« عن طريق خلق  مؤيديها لالنضمام إليها واإ

أرضية فكرية مشتركة للجماعة وتمكينها من القيام بذاتها دون اعتبار للحدود التقليدية.)1(

ويرى بعض المعنيين باإلعالم الجديد ان العالم أمام نشوء الدول االفتراضية التي تمنح كل من حرم من قيام دولته الواقعية إنشاء 
دولته االفتراضية،فكما استطاعت تكنولوجيا االتصال دعم أواصر الهوية الوطنية وساهمت في تحريك الثورات للمطالبة بالديموقراطية، 

تستطيع كذلك إنشاء هوية غير مرتبطة باألرض وتحث المواطنين االفتراضيين على تحقيق حلمهم في التوحد ككيان مشترك.)2(

فاإلعالم التواصلي الجديد سيؤدي أدوارًا كثيرة في تغيير الخريطة السياسية في العالم، وقد شهدنا مالمحها مع الثورات العربية ولن 
يتوقف تأثيره عندها فقط ذلك أن وسائل اإلعالم الجديدة اصبحت بمثابة اداة للحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعوب بعيدًا عن التلفيق 
 ”Derya Yucel“ والتزييف، ومن هنا تأتي اهمية صحافة المواطن ووسائل اإلعالم الجديدة كمحاولة جديدة لتوثيق التأريخ. تشير الكاتبة
إلى أن األحداث التاريخية لها تأثير كبير على الممارسات المعاصرة لشبكات التواصل االجتماعي )3(، وأن تلك المواقع باتت بمثابة 
منصات للمواطنين من أجل المشاركة السياسية والتواصل مع الجمهور مثل حركة “ُمِصّرين” المصرية؛ وهي وسيلة إعالمية شعبية غير 
هادفة للربح تأسست في وسط القاهرة، وظهرت منذ بداية الثورة المصرية في عام 2011، وأظهرت الدور الكبير لإلعالم الشعبي في نقل 
األحدث، حيث فتحت المجال لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من أجل خلق خطاب إعالمي شعبي أكثر مصداقية بعيدًا عن اإلعالم 
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الرسمي، وبات لها دور هام في دعم الثورة إعالميًا وثقافيًا عن طريق خلق أرشيف بصري وصوتي لألحداث السياسية المصرية وكذلك 
إنتاج أفالم تعبر عن الثورة ومطالبها، وتقديم الدعم لكل صانع أفالم داعم للثورة سواء كان محترفًا أو هاويًا، وبالتالي هي سعت لدعم 
صحافة المواطن عن طريق تسجيل أي انتهاكات وتوثيق كافة االحتجاجات تبيان مدى قدرة مواقع التواصل االجتماعي على التأثير في 
األحداث السياسية واالجتماعية، وأنه لوال تلك المواقع لما كان للثورات العربية أن تنطلق بهذا العنفوان، وذلك مع عدم الجزم بأن ثمة 
عالقة تلقائية أو حتمية بين وسائل اإلعالم الجديدة – ومن ضمنها شبكات التواصل االجتماعي – وبين المشاركة السياسية والتغيير 
السياسي، إذ إن هذه الوسائل تنطوي على احتمالية استخدامها بشكل إيجابي أو سلبي على حد سواء. ففي دول مثل مصر كان النظام 
قادر على منع مواطنيه من الوصول إلى قنوات إخبارية دولية من أجل عدم الحصول على المعلومات، وهو ما بات من الماضي البعيد 
في ظل استحالة سيطرة األنظمة على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي وعلى الصحافة التي أصبح المواطن جزء 
فاعل منها، عن طريقة صناعة الخبر والمشاركة فيه إما برفع الصور أو الفيديوهات. ولكن على جانب آخر، أضحت األنظمة قادرة على 

حجب تلك المواقع أو استخدامها في التجسس أو مراقبة المواطنين.)4(

اكتسبت ثورة يناير في مصر زخما كبيرا بالنظر إلى العديد من العوامل والمستجدات التي تدفع البعض إلى توقع استمرار تجدد 
الثورة،وحفر يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011 لنفسه مكانا في تاريخ مصر، عندما خرج فيه اآلالف  رافعين شعارات "عيش، حرية، 
عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، وتحولت المظاهرات إلى اعتصام بميدان التحرير وسط القاهرة شارك فيه مئات اآلالف على مدى 18 

يوما حتى أجبروا حسني مبارك على التنحي عن السلطة التي قضى فيها ثالثين عاما.)5(

إذا كنت ترغب في تحرير المجتمع،امنحه اإلنترنت."  كانت هذه كلمات الثالثيني الناشط المصري وائل غنيم في مقابلة مع شبكة 
سي ان ان في التاسع من شباط  2011 قبل يومين من اإلطاحة بنظام حسني مبارك إثر ثورة شبابية شعبية طالبت بتنحيته عن الحكم. 
وقد تميزت هذه الثورة باالستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتماعي ،وخاصة الفيسبوك ،وتويتر ،ويوتيوب ،والرسائل النصية من قبل 
المتظاهرين ،إلحداث التغيير السياسي والتحول الديمقراطي. ونركز هذه الدراسة على دور الحراك المدني وصحافة المواطن في التغيير 
في مصر وكيف قامت هذه األنواع الجديدة من وسائل اإلعالم بالتاثير  كأدوات فعالة لتعزيز المشاركة المدنية من خالل دعم قدرات 
الناشطين الديمقراطيين عبر السماح للمنتديات باطالق مساحات واسعة لحرية التعبير وتوسيع فرص التواصل السياسي وتوفير آفاق في 
العالم االفتراضي للتجمع ودعم قدرة المحتجين على التخطيط والتنظيم وتنفيذ االحتجاجات السلمية.ادت مواقع التواصل االجتماعي دوٌر 
مهٌم ورئيسي في ثورة 25 يناير، إذ ُتعتبر العامل، والحافز األول لتجمع المتظاهرين في ميادين مصر العامة، وخصوصًا ميدان التحرير، 
وظهر دور هذه المواقع بعد أن أنشأ كّل من وائل غنيم، وعبد الرحمن منصور صفحة على الفيس بوك بعنوان كلنا خالد سعيد، والتي 
جمعت العديد من المواطنين المصريين، الذين تعاطفوا مع قصة وفاته على يد الشرطة المصرية، ومن خالل هذه الصفحة، وصفحات 

أخرى، تمت دعوة الشعب المصري لالحتجاج في يوم 25 يناير من عام 2011م.

كان لصراع اإلتصال واإلعالم الذي اندلع بين الشعب المصري والحكومة اهتمام خاص ،لضمان سماع أصوات الشعب األصيلة 
ورواية القصة من جانبهم ،وتأكيد إرادتهم، واظهار قوتهم ،وتمكين أنفسهم. لتسفر هذه الجهود في تغيير  كفة التوازن السياسي واالتصال 

يفي مصر لصالح المقاومين والنشطاء السياسيين.

اشكالية الدراسة:

تتلخص اشكالية الدراسة في االجابة على سؤال مادور الحراك المدني وصحافة المواطن في التغيير في مصر؟
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اهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى مايلي:
توضيح دور الحراك المدني وصحافة المواطن في التغيير في مصر. أواًل: 

تسليط الضوء علىتوظيف المشاركين في الحراك المدني لصحافة المواطن في تحقيق التغيير في مصر. ثانيًا: 
وضع تجربة الحراك المدني وصحافة المواطن في التغيير في مصر في متناول الباحثين والممارسين المهتمين في بناء  ثالثا: 

العالقات.

اهمية الدراسة:

يمكن اعتبار هذا الحث من بحوث الجيل الجديد وربما هو البحث االول الذي يتناول نظرية مهمة من نظريات العالقات العامة 
باللغة العربية ولذلك يمكن ان يكون مرجع مفيد للباحثين والمهتمين بهذا موضوعات.

كما تبرز اهمية البحث من عنوانه حيث اصبحت مهمة التعريف بمفهوم الحوار مهمة جدا ألن التعريفات تلعب أدوارا حاسمة 
سواء في العمليات المجتمعية وفي أذهان أولئك الذين يدرسون ويمارسون العالقات العامة. ولذك سعينا في بحثنا هذا الى توضيح مفهوم 
الحوار ،أصول الحوار من خالل الفلسفة وعلم النفس واالتصاالت االرتباطية بالعالقات العامة. والطرق العملية التي يمكن بها تضمين 
التواصل الحوار يفي ممارسات العالقات العامة اليومية. ويمكن اعتبار هذا البحث اضافة نوعية لالدب النظري التنظيري في نظريات 

العالقات العامة الحديثة.

منهج الدراسة:اعتمدتالدراسة على المنهج الوصفي كونه االنسب لدراسة الظاهرة او الموضوع وصفيايكشف عما فيه من خصائص 
ومتغيرات وعالقات من حيث الشدة واالتجاه ، وتوضيح العالقة بين مكونات الدراسة ووصف ابعادها المختلفة كما هي في الواقع ، 
وفق االنساق الموجوده بالفعل ، وقد يشمل الوصف االتجاهات واالراء والعمليات الداخلة في موضوع البحث والمتغيرات ذات الصلة. 
والمنهج الوصفي يقّرب الباحث من الواقع، ويدرس الظاهرة كما هي على أرض الواقع، ويهدف هذا المنهج إلى توفير البيانات والحقائق 

عن المشكلة موضوع البحث؛ لتفسيرها، والوقوف على دالالتها.

محددات الدراسة:

حدود الدراسة المكانية: اعتمد الباحث العاصمه عمان مكانًا النجاز الدراسة  أ- 
حدود الدراسة الزمنية: تم انجاز البحث في الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2016/ 2017حيث بدأ البحث منذ  ب- 

تاريخ  2017-7-1 ولغاية تاريخ  -1 9-2017.

تعريفات مصطلحات الدراسة االجرائية:

ويعرف اجرائيا الغراض هذه الدراسة بانه مجموعة من االنشطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في  الدور: 
مواقف معينة وتترتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد او الجماعة في المواقف المختلفة ، ويتحدد الدور بما 
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تفرضه الوظيفة من واجبات أو عن طريق النظام الهرمي للوظيفة. 
يمكن تعريف الحراك المدني اجرائيا بأنه كل مظهر عام من مظاهر النشاط لتحريك الجماهير بشكل واع وهادف،  الحرك المدني: 

وهذا النشاط خاص بالمواطن او بمجموع المواطنين.
نعرفه اجرائيا بأنهتلك العملية الهادفة الى التحول من واقع نحن نعيش فيه الى حاله منشوده نرغب فيها وهذه العملية  التغيير: 
تنتج عنها مجموعة من الوقائع الجديدة، بديال عن  القديمة، أي تغيير الواقع من حالته الراهنة إلى حالة أكثر تقدمًا، 

وتطورًا. 
اجرائيا تعرف بانها مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع اإلجتماعي والسياسي انطلقت يوم الثالثاء 25 يناير  ثورة 25 يناير : 
2011 الموافق 21 صفر1432 هـ. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة 
التواصل  الشباب عبر موقع  كفاية وكذلك مجموعات  أبريلوحركة   6 بينهم حركة شباب  المصرية والمستقلين، من 

االجتماعي فيس بوكوتويتر والتي من أشهرها مجموعة »كلنا خالد سعيد« و»شبكة رصد«

صحافة المواطن اجرائيا تعرف بانها الصحافة العامة أو التشاركية، أو الديمقراطية أو صحافة الشارع صحافة شعبية هو مصطلح 
يرمز ألعضاء من العامة يلعبون دورا نشيطا في عملية جمع ونقل وتحليل ونشر األخبار والمعلومات هي تعتبر الصحافة على اإلنترنت.

برز دور الحركات االجتماعية فى الحياة السياسية فى االونة االخيرة داخل  حيث تعددت الدراسات التى موضوعات  الدراسات السابقة: 
الثورة اال ان هذه الدراسات لم تتطرق لما تناولناه أي ان دراساتنا تناولت موضوع مهم كان له االثر االكبر في تاجيج 

الصراع ونجاح اهدافة ضد نظام الرئيس االسبق حسني مبارك:-

ومن اهم هذه الدراسات العربية:دراسة خالد زكي، 2015 "دور الصحافة المصرية في التمهيد لثورة 25 يناير 2011
سارة جميل إبراهيم جندى، 2017 المحددات اإلخراجية للصفحة األولى فى أوقات األزمات

   ،2011 يناير  ثورة  أحداث  بعد  اليوم«،  و»المصري  و»الوفد«  »األهرام«  2015:تحليل خطاب لصحف  بسيوني،  اهلل  آية   •
ودراسة فريد زهران عن الحركات االجتماعية الجديدةوالتى تناولت تعريف الحركات االجتماعية وبداية نشاتها وخصائصها, فقد طرحت 
هذه الدراسة العديد من التساؤالت محاولة االجابة عنها هل هذه الحركات كانت مشابهة للحركات االجتماعية التى ظهرت فى العالم 
محاولة التركيز على الحالة المصرية .وهل هذه الحركات قادها جيل معين؟ وما هى طبيعة الظروف التى اسهمت فى ظهورهذه الحركات 
؟وفيما يتعلق بقوى االحتجاج االجتماعى والحركات االجتماعية فى مصرفقد قدمت دراسة نادين عبداهلل عن القوى االجتماعية االحتجاجية 
فى مصر وبولندا  الحركات االجتماعية فى مصر وعوامل ظهورها والياته التى تعتمد عليها مقارنة بالحركات االحتجاجية فى بولندا 
موضحة الشروط   الواجب توافرها فى كال الحالتين . بينما رأى احمد سيد حسين فى دراسته عن الحركات االجتماعية واالصالح السياسى 
دراسة حالة حركة كفاية   ان الحركات االجتماعية المصرية نشات نتيجة للقمع واالستبداد السياسى الذى تعرضت له كافة االحزاب 
السياسية المتواجدة وعدم قدرتها على القيام بادوراها السياسية الى جانب تراجع دورالدولة فى كافة المجاالت  .وفى المقابل طرحت دراسة 
سمير امين عن الحركات االجتماعية فى الوطن العربى رؤية اكثر شموال عن الحركات االجتماعية من منظور عربى موضحا اسباب 
ظهور هذه الحركات فى العالم العربى وان هذه الحركات تشابه ظهورها فى كافة الدول العربية نظرا لتشابه النظم السلطوية االستبدادية 
دراسة باكينام رشاد الشرقاوى عن الظاهرة الثورية والثورى االيرانية طرحت هذه الدراسة تعريف الثورة والظاهرة الثورية وكافة المفاهيم 
المتعلقة بالثورات واسباب وعوامل قيامها,والمراحل التى تمر بهامختلف الثورات وسمات المجتمع الثورى باالضافة الى سناريوهات الثورات 

ودور العامل الخارجى فى الثورات .
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ودراسة جالل امين مصر والمصريين فى عهد مبارك تعد هذه الدراسة من اهم الدراسات التى تنبئت بالثورة المصرية قبل قيامها 
واعيد طباعتها مرة اخرة مع تغير الصياغة عقب  قيام الثورة ونجاحها عرضت هذه الدراسة النظام السياسى المصرى وما تميز به طيلة 
سنوات طويلة من قمع واستبداد سياسى اسهم بدورها فى التنبؤ بقيام ثورة شعبية موضحة عوامل قيام الثورة المصرية واسبابها .وفيما 
يتعلق  بدراسة محمد سالمان طايع وسليمان العطار عن مستقبل مصر ما بعد ثورة 25 يناير احد الدراسات التى تناولت الواضع الراهن 

فى مصر عقب نجاجح الثورة وكيفية ادارة المرحلة االنتقالية .

اما اهم الدراسات االجنبية: 

)Sahar Khamis(2011The Transformative Egyptian Media Landscape:Changes, Challenges and 
Comparative Perspectives
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Journal of Arab & Muslim Media Research
Volume 4 Numbers 2 and 3
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Egyptian revolution
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new media
Political change
Public mobilization
Sahar Khamis and Katherine Vaughn
University of Maryland, USA
‘We Are All Khaled Said’: The potentials and limitationsof cyberactivism in triggeringpublic mo-

bilization andpromoting political change
Bruce Etling, Robert Faris and John Palfrey
Bruce Etling, Robert Faris and John Palfrey: Political Change in the Digital Age: The Fragility 

and Promise of Online Organizing, Bruce Etling, Robert Faris and John Palfrey, Political Change inthe 
Digital Age: The Fragility and Promise of Online Organizing, Summer-Fall 2010, at 37.

Explaining the Role and the Impact of the Social Media in the Arab Spring
Christos A. FrangonikolopoulosIoannis Chapsos: 2012
Social Media and the Activist Toolkit: User
Agreements, Corporate Interests, and theInformation Infrastructure of Modern Social
Movements, William Lafi Youmans1 & Jillian C. York2
Department of Communication Studies, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1285, USA 

Electronic Frontier Foundation, San Francisco, CA, USA
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ادوات الدراسة :
اعتمدت الدراسه على عدد من االدوات والمصادر منها الكتب والرسائل العلمية والدوريات واالوراق البحثية والتقارير والصحف 

اضافة الى االنترنت.

المبحث الثاني
صحافة المواطن 

تعبير درجناعلى سماعهفي العقدين االخيرين، وكان له الدور الكبير في الثورات العربية وكان  احد االعمدة التي صنعت الثورات.
ولقد سعت مؤسسات إعالمية المعة إلى استقطاب هذا النوع المغاير من الصحافة؛ أماًل في جذب عدد أكبر من القراء المتصفحين 
لمواقعهم اإلخبارية على االنترنيت.ويعد مفهوم "صحافة المواطن" مفهومًا جديدًا نسبيًا في العالم العربي؛ وفي منطقة الشرق األوسط 
بعامة؛ رغم شهرته في دول أخري حول العالم.وهي في معناها البسيط تعني مشاركة المواطن في تحرير الخبر أو متابعته أو كتابة تقرير؛ 
فقد يلتقط شخص ما صورة تعبر عن حدث ما، أو يكتب خبرًا صحفيًا لم يتمكن صحفي محترف من الوصول إلىه أو تحريره؛ وقد تعتمد 
الصورة أو الصور على عنصر الصدفة ووجود الشخص في مكان الحدث في وقت مناسب اللتقاط الصورة، كذلك تعتمد األخبار المكتوبة 
على رغبة الشخص في تقصي الحقيقة والبحث عن خبر أو موضوع ذي أهمية صحفية. وما إن تتلقف صحيفة االنترنيت الصورة أو 
األخبار التي أرسلها شخص هاٍو وغير محترف للعمل الصحفي، حتى تبادر بسرعة إلى نشرها واالنفراد بذلك.. وقد حدث ذلك كثيرًا في 
أنحاء مختلفة في العالم، ليس علي مستوي حادثة محلية بسيطة تهم عددًا محدودًا من الناس؛ بل علي مستوي أحداث جسام هزت العالم 
وتناقلتها وسائل اإلعالم العالمية؛ مثل الثواني األخيرة قبل احتراق طائرة أو غرق باخرة أو حادث قطار أو غير ذلك من األمثلة.. وفي 
أحيان كثيرة تشتري الصورَة الملتقطة صدفة أو الخبَر الذي يحقق سبقًا وسائل إعالم ذات اسم كبير ومصداقية عالية. )6(فمثاًل، في موقع 
شبكة "سي. إن. إن" العالمية، يوجد قسم "I-Report" بالموقع، كما يوجد قسما مماثاًل عند زيارتك موقع شبكة MSNBC اإلخبارية، وهو 
قسم News vine، وهذه وسواها أقسام مخصصة لعرض األخبار والتقارير والصور التي يصنعها القراء. والمالحظ أن القاسم المشترك 
بين الصحافة التقليدية وصحافة المواطن، هو البحث عن األخبار والتقارير والصور - سواء كانت فوتوغرافية أو فيديو - ذات التفرد 
واإلثارة التي تحقق قيمة صحفية؛ وهذا القاسم المشترك هو نفسه يفرق بين كال النوعين من الصحافة؛ فما قد يعد خبرًا مهمًا بالنسبة لقارئ 
ما قد يعّد أقل أهمية بالنسبة لقارئ آخر، وفق اهتمامه وعمره والبلدة التي يسكنها، خاصة كلما كان جمهور الوسيلة اإلعالمية في تزايد. 

بحسب آراء متخصصين في صحافة اإلنترنيت  صارت وسائل اإلتصال التي تعتمد علي التفاعل مع الجماهير، تتبع ما يعرف 
باإلستراتيجية "المحلية الدولية"، حيث تمزج بين األحداث واألخبار المحلية والدولية التي يتم تناولها بعيون مواطنين عاديين شهدوا تلك 
الوقائع أو عاشوها ومروا بها؛ بل كانوا بمثابة شهود عيان عليها. ومن وجهة نظر بعض علماء اجتماع الذين درسوا هذه الظاهرة، فإن 
هذا النوع من التفاعل اإلعالمي بات وسيلة مهمة للنشر للعامة، أدت إلى زيادة دور "الويب" باعتبارها وسيلة للتعبير والتواصل أكثر من 
أي وقت مضى، إضافة إلى كونها وسيلة للنشر والشهرة والحصول علي المال أيضًا.وتقوم فكرة األخبار التي يصنعها المواطنون على 
أن الصحفي الحقيقي ال يشترط حصوله على دورة تدريبية خاصة أو أن يكون ذي خبرة أو تمرس بل تحركه دوافع خارجية تكمن في 
أحداث هامة تجذب انتباهه أو دوافع داخلية تتمثل في امتالكه الفضول و الحس الصحفي الذي يدفعه باستمرار إلى البحث عن األخبار 

سواء في محيط مجتمعه الصغير أو بشكل أوسع عالميا. )7(
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تطور مفهوم صحافة المواطن:

مرت صحافة اإلنترنيت - كمفهوم وممارسة - بعدة مراحل أطلق عليها فان كروسبي Vin Crosbie "الموجات الثالث"، وقد طرح 
رؤية خاصة بمراحل هذا التطور في المؤتمر الثالث لصحافة اإلنترنت لعام 2001 بجامعة تكساس بأوستن.. وقد لخص الري بيرور 
أفكار كروسبي في مقالة نشرها وعلق عليها وعلى أفكار أخري طرحت في المؤتمر نفسه بمجلة "أون الين جورناليزم ريفيو"، ينقل بيرو 

عن كروسبي ما يلي: 
في الموجة األولى )1992-1982( سادت في البداية تجارب للنشر الشبكي  عبر االنترنيت من نوع الفيديو تكست، ثم آلت   -

األمور في النهاية إلى شبكات ضخمة. 
الموجة الثانية )1993 - 2001( أخذت المؤسسات اإلعالمية علمًا باإلنترنت فبدأت بالحضور فيها.   -

الموجة الثالثة )التي بدأت قريبًا جدًا - أي المرحلة الراهنة( وهي مرحلة البث المكثف التي تشي بالقوة في التطبيقات اإلعالمية   -
كما تنبئ بالربحية أكثر من المرحلتين السابقتين. 

ويشارك بافلك كروسبي رؤيته، خاصة فيما يتعلق بعملية بناء المحتوي اإلخباري لصحافة اإلنترنت الذي تطور عبر ثالث مراحل، هي: 

- المرحلة األولي، وفيها كانت صحيفة اإلنترنت تعيد نشر معظم أو كل أو جزء من محتوي الصحيفة األم، وهذا النوع من الصحافة 
ما زال سائدا. 

- المرحلة الثانية، وفيها يقوم الصحفيون بإعادة إنتاج بعض النصوص لتتواءم مع مميزات النشر في الشبكة، وذلك بتغذية النص 
بالروابط واإلشارات المرجعية وما إلى ذلك، وهذا يمثل درجة متقدمة عن النوع األول. 

- المرحلة الثالثة، وفيها يقوم الصحفيون بإنتاج محتوي خاص بصحيفة اإلنترنت؛ يستوعبون فيه مميزات النشر الشبكي، ويطبقون 
فيه اإلشكاالت الجديدة للتعبير عن الخبر، وتشهد هذه المرحلة التي نعايشها حاليًا تطورًا مهمًا يتعلق بإيجاد الوسائل التي تسهل 

أكثر عملية الحصول علي األخبار وتحسين طرق توزيع الصحف، وتحصيل االشتراكات. 

وهناك الطريقة المعروفة بتحصيل اشتراكات من الزوار إلى بعض المصادر الصحيفة في شكلها التقليدي، وتلجأ إليها الخدمات 
اإللكترونية لألسماء المعروفة أو تلك الصحف التي نشأت علي شبكة اإلنترنت، وبعضها يستفيد من نظام PDF الذي يسمح بنقل هيئة 
الطبعة للصحيفة الورقية كما هي، وهذا النوع تستخدمه في الغالب الصحف والمجالت الورقية التي ترغب في توزيع النسخة الورقية نفسها 
بسمات إلكترونية باالستفادة من مميزات األرشفة والبحث في المعلومات والتفاعلية ويطلق عليه في العادة النسخة اإللكترونية. في اعتقادنا 
أن صحافة المواطن قد أضفت بعدا جديدا لعملية صنع األخبار الصحفية بالسماح للمواطن العادي ذي الحس الصحفي والفضول والدافع 
بأن يصبح مشاركا وصانعا وليس فقط متلقيا للخبر فقط، إال أن صحافة المواطن في العالم ما زالت تواجه بعض االنتقادات فيما يتعلق 

بمدي دقة األخبار المطروحة من خالله.

الشباب هم أساس تطور صحافة المواطن 

لقد أثمر هذا النوع من الصحافة وسطًا تفاعليًا لدى الشباب أثمر العديد من المدونات على مستوى العالم استخدم في إنشائها 
باستخدام   ،)digital tools( رقمية  ووسائط  وروابط  وتسجيالت  وملفات عرض  مرئية  أشرطة  فيها  وُدمجت  المتاحة،  التقنيات  آخر 
برامج كالـ»موفي مايكر« والـ »أوداسيتي« والـ»ساوند ساليد بالس«. ومشاريع اإلعالم االجتماعي التبادلي أي ما يعرف ببرنامج ويب 
2.0 الذي ترتكز عليه معظم البرامج والمواقع االجتماعية كالفايسبوك والهاي 5 والماي سبيس.وهذه المواقع والمدونات كانت األساس 

األستاذ الدكتور عبدالرزاق الدليمي
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لالنطالق مشاريع الصحافة على االنترنيت التي تتعلق بصحافة المواطن مما دفع العالم  لتطوير تطبيقاته المختلفة وأهمية أن يكون 
الصحافي متصاًل بالشبكة بشكل متواصل، وكيفية اإلفادة من الوسائط االلكترونية وتطويع الهاتف مثاًل للتبليغ عما تقوم به من خالل 
موقع »تويتر«، أو كيفية استغالل مواقع كالفايسبوك للترويج لسلعة ما أو لدعم قضية اجتماعية وحتى سياسية. وللوصول إلى أكبر شبكة 
من المعارف ال بد من اإلفادة من عملية الروابط والتشبيك، بما يتيح لموقعك أن يدرج على مواقع أخرى. وكمثال على المتابعة والتواصل 
لهذه الشبكات والمواقع اإلخبارية هي)أيقونة الـ RSS( اإلخبارية التي تتيح لك فرصة أن تأتي األخبار إليك بداًل من أن تذهب أنت إلى 
مواقع عدة بحثا عن األخبار. وهناك وسائل التي تستعمل وهي تتكل على هاتف جوال من طراز نوكيا لتصور وتسجل وتطبع مستعينة 

بلوحة مفاتيح خاصة قابلة للطي لتعمد إلى إرسال قصتها مباشرة من خالل جهاز واحد. )9(

صحافة المواطن ثورة في عالم الصحافة:

إن المستقبل مازال يحمل في جعبته الكثير من التحديات و الفرص لصحافة المواطن. وبينما ال يزال الكثيرون يراقبون ذلك االتجاه 
الجديد, فإنه من المؤكد أن صحافة المواطن قد أضفت بعدًا جديدًا لعملية صنع األخبار الصحفية بالسماح للمواطن العادي ذو الفضول 

والدافع و الحس الصحفي بأن يصبح مشاركًا وليس فقط متلقيًا للخبر.)10(

اآلن توجد صحافة االنترنيت التي أفرزت لنا صحافة المواطنين وذلك بفضل ما وفرته ثورة االتصال والمعلوماتواالجيال الجديدة من 
نشاء مواقع على االنترنيت ينشر فيها بحرية ما يتعرض له مجتمعه من مشاكل  االنترنت الذي أتاح للمواطن التعبير عن أفكاره بحرية واإ
. أتاحت الفرصة أمام كثير من المواطنين في دولة مثل مصر لتوضيح الحقائق ونشر الجرائم التي تخفيها قوى السلطة والحكم بدون 
أن يكون خلفه رقابة رئيس تحرير صحيفة أو مجلة تقوم بحذف ما يخاف منه النظام الحاكم.وربما يمكننا القول ان صحافة المواطنين 
أنهت احتكار الصحافة التقليدية لألخبار والسبق الصحفي وأصبح المواطن العادي يسبق الصحفي التقليدي في نقل األحداث كما رأينا 
في أحداث مصر ومثلما فعله موقع ويكليس ووثائقه التي غيرت وجه العالم.وهذه الصحافة  هي صحافة المشاركة والحوار واإلبداع، 
صحافة التفاعل مع األحداث فلم يعد المواطن عاجزًا عن لعب دور في تحقيق التغيير في مجتمعه بل تعددت الوسائل التي بها يستطيع 
أن يعبر المواطن عن نفسه بحرية أمام الحكومات القمعية وصحافتها التي تزيف الحقائق واألخبار واستطاعت إحكام السيطرة على أجهزة 

المجتمع .)11(

نجحت صحافة المواطن عندما ادرك دوره الفعال والمؤثر في إحداث التغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي عبر 
صحافة تلتزم بالقيم واألخالق المعبرة عن خلجاته ومواقفه بعيدًا عن التجارة بمستقبل وحياة البشر وهذا يعني نقل الحقيقة بموضوعية 
وعدم االنحياز إلى جانب على حساب اآلخر ، وبما يعني االبتعاد عن التكهنات واآلراء الشخصية المتعصبة لفكر أو أيديولوجية معينة، 
وكانت صحافة المواطن األساس الحي الذي استخدمته الثورات العربية في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها من البلدان العربية..
وازدادت مساحتها عندما آمن المواطن الصحفي بدوره في فضح الجرائم واالضطهاد التي يتعرض لها اآلخرين في المجتمع بحيادية تجبر 
الحكومات على تغيير سياساتها القمعية أو الدكتاتورية التي تسلب وتنتهك حقوق المواطنين.ولكي تنجح مهمتها يجب أن تكون تغطية 
صحافة المواطنين نابعة من مشاكل المجتمع ذاته وتغطى كل أفراده بعيدًا عن االختالفات األيديولوجية والدينية وغيرها من االختالفات 

التي تدمر حيادية العمل الصحفي وتصنع التشوهات التي تصيب في مقتل جوهر المجتمع اإلنساني. )12(

وصحافة المواطن لكي تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة ، البد من القضاء على الفوضى ولغة البذاءة التي تسود عالمها الناشئ 
لتقديم نماذج إصالحية جديرة باالقتداء وأن يعتبرها المواطن صحافة بديلة ومكملة للصحافة التقليدية، وليست عدوًا لها وسيكون التفاعل 
اإليجابي بينهم صورة من صور تطوير األداء المهني لخدمة الوطن والمواطن.وعندما يؤمن المواطن بأنه إنسان فاعل وليس مفعواًل به 
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ستتقدم صحافة المواطن وتأخذ مكانها الريادي في حمل شعلة العلم والثقافة واإلعالم، ويتم ترسيخ قواعد مهنية وأخالقية يلتزم بها مواطنون 
صحفيون بال حدود يرفضون لغة الشتائم واإلهانات واالتهامات التي ال أساس لها من الصحة القائمة على االنفعاالت واألحقاد والتي 
تهدم البناء الثقافي للمواطن، قواعد ترفض االزدواجية في شخصية المواطن الصحفي.ونجاحها وازدهار مستقبلها ينبع من أنها صحافة 
شعبية نابعة من المواطنين أنفسهم، وهذا يفرض على المواطن ضرورة الوعي الثقافي بمقدار الحرية على االنترنت والتي جعلته قادر 

على إيصال صوته إلى مجتمع أكبر يستطيع أن يتضامن معه ويتفهم قضيته.)13(

وكل عالمات التفاؤل هذه ال تمنع من النظر الى التحديات الكثيرة التي تواجهها صحافة المواطن منها رد فعل وسائل اإلعالم 
التقليدي والقوى السياسية المناهضة للديمقراطية وحرية الفرد خاصًة في الدول العربية التي زادت من شدة القوانين المقيدة لنشر األخبار 
والتحقيقات الصحفية في الجرائم وقضايا الفساد المنتشرة ، وذلك عكس ما يعمل به في عدد مهم من الدول المتقدمة التي تحمي الصحفي 
المهني أو الصحفي المواطن. وصحافة المواطن ستكون صحافة واقعية عندما تقدم خدماتها للمواطن بواسطة صحفي يستطيع استيعاب 

تكنولوجيا العصر لصنع صحافة الغد الشعبية.)14(

ثورة 25 يناير في مصر وصحافة المواطن

دخلت مصر منذ فترة  ليست وجيزة في مجال اإلعالم االلكتروني الذي بدأ يتطور نتيجة التطور الملحوظ للبينة التحتية لالتصاالت 
وهناك تفاعل مع هذه المواقع التي وعت ودخلت بدايات صحافة المواطن عبر ما يسمى بالخط الساخن وشكاوي المواطن وهناك تجارب 
عن هذا النوع تفاعل الشباب بشكل نسبي معها بعكس تفاعله مع مواقع التواصل االجتماعية كالمدونات والفيس بوك ومواقع تبادل 
المحمولة ومرسلة النصوص والمحادثات  باد والهواتف  الحديثة مثل أجهزة أي بود وأي  الفيديو واألجهزة واألدوات اإللكترونية  ملفات 
الحميمة وغيرها من األجهزة الحديثة التي تساهم في بناء ثقافة الشباب. ثورة 25 يناير هي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع 
اإلجتماعي والسياسي انطلقت يوم الثالثاء 25 يناير 2011 الموافق  يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات 
من المعارضة المصرية والمستقلين، من بينهم حركة شباب 6 أبريلوحركة كفاية وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل االجتماعي 
فيس بوكوتويتر والتي من أشهرها مجموعة »كلنا خالد سعيد« و»شبكة رصد« و شباب اإلخوان المسلمون. جاءت الدعوة لها احتجاًجا 
على األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساًدا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك. في عام 
2008، قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 30 عامًا، من خالل موقعها على الفيسبوك، بالدعوة إلى 
إضراب سلمي في 6 أبريل 2008، احتجاجا على تدهور األوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من 
الجمهور خصوصا في مدينة المحلة الكبرى. والنتيجة أن اإلضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب »فتاة الفيسبوك« و»القائدة 
االفتراضية«، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء األوضاع في 
مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريلوحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور 

بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.)15(

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير2011  ففي السادسة من مساء الجمعة 11 
فبراير2011 أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس األعلى للقوات المسلحة 
بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شئون البالد. وقد أعلنت أغلب القوى السياسية التي شاركت في التظاهرات قبل تنحي مبارك عن 

استمرار الثورة حتى تحقيق األهداف اإلجتماعية التي قامت من أجلها.)16(
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وسائل التواصل االجتماعي والتحول الديمقراطي
يفترضJurgen Habermas  ضرورة توافر أربعة شروط أو محددات رئيسة حتى تتمكن وسائل االتصال االجتماعي من القيام 

بوظائفها الديمقراطية، وهي)17(

1 - القدرة على تمثيل االتجاهات المختلفة داخل المجتمع.
2 - حماية المجتمع.

3 - توفير المعلومات للجمهور.
4 - المساهمة في تحقيق الوحدة االجتماعية.

وظائف اإلعالم الحر لدعم التطور الديمقراطي واإلصالح السياسي:
وتشمل هذه الوظائف اآلتي:

1 -  الوفاء بحق الجماهير في المعرفة.
2 - اإلسهام في تحقيق ديمقراطية االتصال.
3 - اإلسهام في تحقيق المشاركة السياسية.

4 - إدارة النقاش الحر في المجتمع.

5 - الرقابة على مؤسسات المجتمع.
6 - المساعدة في صنع القرارات.

7 - التأثير في اتجاهات الرأي العام.
8 - مراقبة األحداث المعاصرة.

المجتمع والحراك المدني:

ويتبنى البنك الدولي تعريفًا للمجتمع المدني أعده عدد من المراكز البحثية الرائدة ."يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة 
التعبير عن  العامة وتنهض بعبء  الحياة  لها وجوٌد في  التي  الربحية  الحكومية والمنظمات غير  المنظمات غير  النطاق من  واسعة 
اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين، استنادًا إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.ومن ثم يشير 
مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم: الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية 
، والنقابات العمالية، وجماعات السكان األصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري"  

) البنك الدولي ، 2010(

الحراك المدني هو كل مظهر عام من مظاهر النشاط ضد السكون، وهو خاص بالمواطن او بمجموع المواطنين
يحرص بعض منظمي التحركات المدنية على اإلعالن عن ال سياسة في نشاطاتهم، مثلما يؤكدون على نفي الحزبية عن تحركهم، 
ذا كان النفي األخير مفهومًا لجهة الحرص على استقالل هذا التجمع المدني أو ذاك، فإن نفي السياسة عن التحرك ال يتعدى كونه  واإ
رغبة فردية أو مشتركة، ال تستطيع أن تلغي واقع أن كل اعتراض على ما هو سياسي يحمل صفة السياسة، وأن كل اجتماع على أهداف 
ما، وعلى اختالف مسمياتها، هو اجتماع سياسي غايته تغيير واقع الحال بواسطة آليات قانونية واجتماعية وثقافية محددة، وتكريس 
التغيير في صيغة قوانين مرعية واضحة في نصوصها وفي كيفية تنفيذها، وفي التدابير الرادعة التي يتعرض لها كل مخالف لها... هذا 
كله مناطه السياسة ومطارح صنع القرار، وكل ضغط شعبي، أي ذاك الذي يأتي من خارج مواقع السلطة ومن وضع االعتراض عليها، 
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عالمه وثقافته، وله في امتداد ذلك مواقعه االجتماعية الخاصة، وتحالفاته مع قوى  هو ضغط سياسي معارض له برنامجه وممارسته واإ
معترضة من مواقع ومشارب مختلفة، هذا إذا أريد لنشاط المجتمع المدني أن ال يهرب من واقع الحال الملموس، الذي هو مترع بالسياسة 
ومشبع بالمصالح االجتماعية، وموزع بين أحزاب وجمعيات ومنظمات وطوائف ومؤسسات خيرية وديني مقصود به لفت االنتباه إلى أن 
عبارة نفي "الصبغة" عن العمل، ال تنال صفة الواقعية، وال تفلح في تأمين الهروب منها، وبالتالي من األجدى لكل تحرك مدني أن يشرح 
كيف هو معنى بالسياسة، وما طبيعة السياسة التي تالزم عمله، ومن ثم ما الذي يميزه عن األحزاب السياسية، هذه األحزاب التي هي من 
بنات المجتمع المدني أيضًا. تأسيسًا على ذلك يصير مطلوبًا من المجتمع المدني أاّل يعزل حراكه عن حلفائه المفترضين بعبارة اختزالية، 
لى ذلك يجب إضافة التدقيق من قبل هذا "المجتمع" بطبيعة كلمة "المدني" التي تتسع لتشمل كل ما هو من نتائج الحداثة والفكر  واإ
الديمقراطي الحديث، وما نجم عنهما في السياسة وفي االجتماع وفي الثقافة وفي االقتصاد أيضًا. هذا األمر يساعد على كسر اإللغاء، 
فال يحرم من كان حزبيًا علمانيًا من نعمة صفة المدني، وبالمقابل يساعد األمر على كسر احتكار األحزاب التي تعطي ذواتها الخاصة 

تفويضًا عامًا باسم المجتمع، فترى له ما تراه بأعينها ومن خالل نظاراتها الخاصة، التي أثبتت الحياة حتى تاريخه، كدر بلورها.)18(

وليبقى األمر على الجادة، من الواقعي القول أن الفصل الحاصل حاليًا بين الحزبي والمدني تتحمل البنى الحزبية مسؤوليته أواًل ألن 
الملموس هو انفصال هذه البنى عن الهموم الشعبية، ومكوثها في حالة انفصام بين ما كان يجب أن تكون اآلن عليه، وبين ما تصر 
على البقاء متخبطة فيه. هذا يعني، أن التعبيرات المجتمعية تتنوع وتتعدد في إطار التحركات الشعبية الواسعة، وصيغ التالقي والمشاركة 
تتطور في ميدان العمل، وعزلة هذا الطرف أو ذاك ال تجد نهاية لها إال وسط حشود كل األطراف. على هذا المعنى، إن تردي السياسة 

الحزبية وانحطاطها مسؤول عن تهميش العمل السياسي المعارض العام، ومن ضمنه العمل الذي مصدره منظمات المجتمع المدني. 

سيكون سهاًل حشد عدد من األمثلة التي كان يمكن أن تكون منظمة وفاعلة وناجحة أكثر، لكن في غياب الكالم اآلخر والحركة 
األخرى، سيظل الموضوع عن ما يجب وما ال يجب، موضوعًا تنظيريًا من بعد، ونفض يد من المسؤولية عن حركة نابضة في الشارع، 
حتى يتحرك المشغولون بالشعارات الكبرى الزائفة، سيظل الميدان ملكًا للمنشغلين باليوميات الحياتية التي تمّس مسًا مباشرًا بكل المواطنين.

الحراك المدني في ثورة يناير في مصر

تتخذ  منظمات المجتمع المدني المصرية المعنية هنا ، شكل الجمعيات والمؤسسات األهلية ، حيث تعرف الجمعية قانونا بأنها كل 
جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين ال يقل عددهـم عن عشرة أشخاص أو من أشخاص 

اعتباريين بهدف عدم الحصول على ربح ) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، 2009 ( .

ورغم أن القانون الذي يحكم عمل المنظمات األهلية في مصر هو القانون 84 لسنة 2002 ، وتقوم على تطبيقه وزارة التضامن 
االجتماعي ، فإنه في حاالت قليلة تتخذ المنظمات األهلية شكل الشركات المدنية  غير الهادفة للربح ،  وفي هذه الحالة فإنها ال تخضع 
لرقابة وزارة التضامن االجتماعي ، وفي نفس الوقت ال تخضع ألحكام القانون 84 لسنة 2002 ، ولكنها تؤدي نفس الوظائف التي 
تؤديها المنظمات األهلية األخرى الخاضعة لهذه اآلليات .القانون الحاكم حاليا لعمل الجمعيات والمؤسسات األهلية في مصر  وهو 
القانون 84 لسنة 2002 يعتبر  أن الجمعية  أو المؤسسة  هي " كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من 
أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهـما معًا. ال يقل عددهـم في جميع األحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على 

ربح مادي. "
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الخاصة   الماضية ، ورغم وجود تضارب في اإلحصائيات  السنوات  كبيرة  خالل   األهلية زيادة  المنظمات  أعداد  وقد شهدت 
بالمنظمات  األهلية  ، إال أن التقديرات الحكومية تشير إلى وجود ما يزيد على 26 ألف  جمعية ومؤسسة  أهلية ، منها 198 منظمة 
تصنف على إنها منظمات حقوقية  ، بينما تعمل الجمعيات األخرى في مجاالت التنمية والرعاية االجتماعية واألنشطة الخيرية  ، هذا 

إلى جانب عدد محدود من المنظمات المشهرة كشركات مدنية غير هادفة للربح  وتقوم بعمل الجمعيات والمؤسسات .

الطرف الرئيسي الفاعل في ثورة 25 يناير 2011 في مصر هـم الشباب ، وقد شهدت السنوات العشر السابقة للثورة نشاطا متزايدا 
المشاركة  السياسية وحماية الحق في  بالحقوق  التوعية  الفئة في مجاالت  العمل مع هذه  المدني المصرية في  المجتمع  من منظمات 
السياسية ومناهضة االنتهاكات التي يتعرضون لها خالل  مسيرتهـم  نحو التغيير السلمي .أهـم مالمح عمل منظمات المجتمع المدني 
مع هذه الفئة للوقوف على طبيعة وأشكال الدعم المقدم لهـم والذي يعد من قبيل المشاركة غير المباشرة لمنظمات المجتمع المدني في 

الثورة المصرية .

التثقيف الحقوقي والسياسي للنشطاء

لعبت  منظمات المجتمع المدني المصرية دورا مهـما في التثقيف والتوعية بالحقوق ، وقد نشطت في هذا الميدان  منظمات المجتمع 
المدني الحقوقية على وجه الخصوص  ، وبشكل عام يمكننا حصر أهـم مجاالت نشاط المنظمات المدنية  في هذا الشأن  خالل السنوات 

العشر األخيرة فيما يلي :

وهي   ، حقوقية  كمنظمات  المسجلة  المنظمات  األساس  في  النشاط  بهذا  وتقوم   ، والدستورية  القانونية  بالحقوق  التوعية   - 1
تستهدف مدى واسع من الفئات ، كما تتضمن سلة من الحقوق ، ومن أهـم الحقوق التي يتم التركيز عليها لنشر الوعي بها 
من قبل منظمات المجتمع المدني خالل السنوات العشر األخيرة  حقوق العمال وحقوق ذوي اإلعاقة وحقوق الطفل وحقوق 

المرأة .
التدريب على الصكوك الدولية لحماية حقوق اإلنسان ، وهي تركز باألساس على ناشطي المنظمات األهلية  والشباب   - 2

المتطوع وطالب الجامعات وشباب المحامين.
التدريب على مهارات مراقبة االنتخابات ، وقد اتسعت دائرة هذه التدريبات بعد حصول المنظمات بحكم قضائي يؤيد حقها   - 3
في مراقبة االنتخابات في العام 2005 ، و هناك عدد كبير من المنظمات التي تنشط في مثل تقديم مثل هذه التدريبات 
وهو ما ساعد على تمكين الشباب من الوقوف على االنتهاكات المرتبطة بالعملية االنتخابية والتي كانت دافعا قويا لقيام 

الثورة  .
تقديم الدعم القانوني للنشطاء ضحايا االنتهاكات  - 4

النقد الحقوقي لألوضاع السياسية

وفقا لتقرير حقوق اإلنسان في العالم العربي لعام 2010 والذي يصدر سنويا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان فإن  أسباب 
الثورات في األقطار العربية  تتمثل في :

التدهور الهائل في وضعية حقوق اإلنسان، حتي في البلدان التي كانت أو مازالت تنعم ظاهريا بدرجات من "االستقرار" السياسي.  -
افتقار نظم الحكم المختلفة لإلرادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق اإلنسان في بالدها.  -

الجمود علي مستوي التطور التشريعي، حيث حافظت نظم الحكم العربية علي معين ال ينضب من مخزون التشريعات المعادية   -
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لحقوق اإلنسان، والتي استخدمت في التأديب والتنكيل بالخصوم، ومالحقة دعاة اإلصالح والديمقراطية وحقوق اإلنسان. بل سجل 
التقرير في هذا اإلطار أن التطورات التشريعية ـ علي محدوديتها في عام 2010 جاءت أغلبها في اتجاه مزيد من التشدد وقمع 

الحريات وبخاصة في مصر وتونس والسودان.
استمرار النهج السلطوي في تكريس الحصانة واإلفالت من العقاب علي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.  -

توظيف حاالت الطوارئ المعلنة وقوانين مكافحة اإلرهاب في تبرير ارتكاب جرائم خطيرة، كالقتل خارج نطاق القانون واالختطاف   -
واالختفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وعلي وجه الخصوص في تونس ومصر واليمن وسوريا 

والبحرين والمغرب والمملكة السعودية.
استمرار السياسات التي تكرس وتؤبد الحكم المطلق أو تمهد لتوريثه في إطار عائلي في مصر وتونس واليمن، أو تؤمن بشكل   -
البحرين  في  مذهبية، وبخاصة  أو  أو طائفية  أسس عرقية  السياسي علي  واإلقصاء  واالقتصادي  االجتماعي  التمييز  منهجي 

والمملكة السعودية وسوريا.
تزوير إرادة المواطنين من خالل تزييف االنتخابات العامة.  -

ب - دور المنظمات  المدنية  في العمل مع األطراف الفاعلة  في الثورة  ) أثناء  الثورة(
: حماية حق الثوار في االحتجاج السلمي أوال 
: تأدية أدوار  مجتمعية  ملحة أثناء الثورة ثانيا 

مواقع التواصل االجتماعي

تعّد مواقع التواصل االجتماعية من أكثر المواقع انتشارًا في العالم، وبات من ال يمتلك صفحة خاصة على أحد مواقعها يبدو كأنه 
منعزل عن العالم. وتشير بعض االحصائيات إلى أّن من بين 50 موقعًا األكثر زيارة في العالم، نجد 10 مواقع للشبكة االجتماعية. في 
العالم العربي، اشتهر موقع الفايسبوك وانتشر بصورة مذهلة، واستطاع مستخدموه أن يستفيدوا من خدماته ليحققوا أهدافهم في تحريك 

وتعبئة الجماهير إلسقاط أنظمتهم االستبدادية.)19(

بلغ عدد مستخدمي الفايسبوك في العالم العربي مطلع العام الجاري 2017 إلى وجود ما يقرب من 156 مليون مستخدم “فعال 
ومتفاعل”، بزيادة 41 مليون مستخدم مقارنة بعام 2016، الذي كان فيه إجمالي عدد المستخدمين في الدول العربية 115 مليونا.

في حين يقدر عدد حسابات تويتر في الدول العربية بـ 16،3 مليون حساب، مع مطلع 2017 وفي مصر هناك أكثر من 33 مليون 
https:// (ذا اعتبرنا العالم العربي أمة واحدة، فيكون موقعه الخامس في العالم مستخدم، وهو ما يشكل %37 من سكان الدول العربيةواإ

)/weedoo.tech9-2017
ازداد عدد مستخدمي الفايسبوك في العالم العربي قبل التحركات الشعبية وبعدها بكثرة، فقد كان عدد مستخدميه في 2010 حوالى 
19 مليون مستخدم، لكن هذه األعداد ما لبثت أن تزايدت لتصل خالل األشهر التي تلت بداية التحركات الشعبية )أي في نيسان/ أبريل 
2011، بحسب متابعتي لعدد مستخدمي الفايسبوك عبر المواقع اإللكترونية( إلى أكثر من 26 مليون مستخدم واستمرت في االزدياد 
حتى بلغت مطلع 2012 أكثر من 36 مليون مستخدم )أي لغاية شباط/ فبراير 2012(. هذا يعني أن مستخدمي الفايسبوك في العالم 
العربي كانوا يزدادون في األشهر األربعة التي أعقبت الثورة بأكثر من 58000 مستخدم في اليوم لتستمر هذه الزيادة حتى مطلع شباط 

2012 بزيادة تفوق 37000 مستخدم في اليوم.
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كما أن أبرز البلدان التي شهدت االحتجاجات الشعبية ازداد عدد مستخدميها للفايسبوك ما بين عام 2010 ومطلع 2012 إلى 
الضعف أحيانًا. وهذه الزيادة المتصاعدة للمستخدمين تفسر أهمية ودور هذا الوسيط التواصلي ـــ كتقنية ميديولوجية، وبالتالي تقنية ثورية 

ـــ في تحريك الثورات العربية. ولو لم يكن الفايسبوك وسيطًا مهمًا لما كان مستخدموه قد لجأوا إليه بهذا الشكل المتزايد.

كما أن للفايسبوك مميزات عديدة جعلته الوسيط األفضل بالنسبة إلى الثوار والمساعد في تحريك ثورتهم، منها: 1 ــ ميزة االتصال 
السريع، 2ـ ـ األوفر، 3ـ ـ سهولة االستخدام، 4ـ ـ شبابي، 5ـ ـ متعدد اللغات، 6ـ ـ حضوره الدائم )وخاصة من خالل خدمات الهاتف النقال(، 

7 ــ عالمي، 8 ــ قدرته على التعبئة، 9 ــ التوقع المسبق للحركة، 10 ــ خارج إطار السلطة السياسية، 11 ــ ديموقراطي.

كل هذه المميزات وغيرها جعلت من الفايسبوك أداة أساسية في الضغط وتصويب الهدف والنجاح في إسقاط األنظمة. نتوقف عند 
ثالث مميزات أساسية، بالرغم من أهمية المميزات األخرى:)19(

ميزة االتصال السريع: من أهم مميزات الفايسبوك نقل الخبر بسرعة فائقة وآنية، إمكانية التفاعل مع الخبر والتعليق عليه،  1 ــ 
تبادل الرسائل واألفكار واآلراء، نقل الصور والفيديوهات والتعليق عليها ... فأي حدث يحصل في الشارع ال يحتاج إال إلى 
بضع دقائق ليصبح محورًا نقاشيًا مدعمًا بالصور والفيديوهات والتصريحات والبيانات، ولتتوالى بعدها ردود الفعل والتعليقات 
واالقترحات والدعوات إلى االحتجاج والتظاهر، ومن ثم نقل المحور النقاشي االفتراضي إلى أرض الواقع بعد تحديد الزمان 
والمكان والشعارات بما يتناسب مع حجم الحدث وظروف نشأته. كما أن هذه الميزة التواصلية ألغت الحواجز الجغرافية والزمانية 
وجعلت الفضاء اإللكتروني فضاًء مشتركًا للحوار، بالرغم من اختالف األمكنة واألزمنة، ألّن الفايسبوك يسمح للحوارات بأن 
تحدث في لحظات مشتركة بين المستخدمين، على الرغم من اختالف األوقات أو األزمنة المحسوبة بين األمكنة المتباعدة. 
كما أّن ما يمّيز الفايسبوك أّنه وسيط تواصلي وتفاعلي يجعل من كل مشترك متلقيًا للخبر وصانعه في وقت واحد، ما يسمح 
ألي متصفح بأن يتابع األحداث، ال في بلده وحسب بل في أي بلد في العالم والتعرف على مجريات األحداث، لحظة بلحظة، 
مدعمة بالصور والفيديوهات والتعليقات أينما كان وفي أي وقت. كما أّن سرعته في نقل األخبار تسمح لألحزاب والقوى الفاعلة 

بتحريك التظاهرات وتوصيل آرائها وصوتها بسرعة كبيرة تخدم التحركات الشعبية وتساعدها على تحقيق أهدافها.

شبابي: من خالل متابعة اإلحصاءات التي يشير إليها موقع Socialbakers حول استخدامات الفايسبوك إحصائيًا في أكثر  2 ــ 
من مئتي دولة، يتبّين أّن الموقع الشهير في العالم العربي هو تقنية شبابية بامتياز. ففي مصر %95 من مستخدمي الفايسبوك 
تتراوح أعمارهم ما بين 13 و44 سنة، وكذلك في اليمن %96، وفي فلسطين %96، العراق %94، تونس %93، ليبيا 
%93، البحرين %93 ... هذا ما يدل على أّن من يتحاور ويتفاعل ويشارك ويتحرك في الفضاء اإللكتروني هم الشباب، وهذا 
ما يجعل ثورتهم ناجحة، إذ إّن أي ثورة تغييرية تحتاج إلى قدرات الشباب وحماستهم. وقد ساهم الفايسبوك في أن يكون أداة 
ثورية لهذه الفئات العمرية. لكن من الالفت تفاوت مستخدمي الفايسبوك بين الذكور واإلناث، إذ ال تزال نسبة اإلناث متدنية 

في العالم العربي مقارنة مع الذكور من جهة، ومقارنة هذه النسبة ما بين العالم العربي والدول المتطورة من جهة أخرى.

قدرته على التعبئة: يستطيع المستخدم من خالل الفايسبوك أن يستثمر جيدًا قدرته على تعبئة الجمهور من خالل المميزات  3 ــ 
التي يتنوع بها )النص ــ الرسالة القصيرة ــ الصورة ــ الفيديو ــ التعليقات ــ اإلعجاب بفكرة Like ــ إنشاء صفحات خاصة حول 
أي فكرة أو حدث Events ...( وقد استفاد شباب الثورة من كل هذه الخدمات، حيث رفعوا الشعارات التي تحرك روح الثورة 
والغضب واالحتجاج في نفوس المتظاهرين، وعملوا على نشر الصور والفيديوهات التي تنقل األحداث بلحظتها وتحافظ على 
 Profile نبض الشارع وحماسته، وحرصوا على توحيد جمهورهم االفتراضي من خالل طلب توحيد الصورة التعريفية للمشترك
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من أجل زيادة الشعور بالتوحد على أنهم شخص واحد في الفضاء العالمي. ونشروا المقاالت التي تساهم في زيادة وعي 
الجمهور وكشف فضائح األنظمة السابقة والطبقة الحاكمة لجهة سرقة أموال الدولة أو ارتكاب الجرائم بحق المواطنين أو عقد 
االتفاقيات بما يخدم مصالحهم الشخصية. ساعد ذلك على توعية الجمهور المغترب عن وطنه ودفعه إلى التظاهر أمام سفارة 
بلده احتجاجًا على ما يحدث في وطنه األم، ما عزز روح التضامن بين المواطنين كافة )المقيمين ـــ المغتربين ـــ االفتراضيين(. 
Black list of enemies of the revolu- »كما حددوا مناصري ومؤيدي الثورة ومن هم ضدها، فقد ضمت صفحة باسم 

عالميين ورياضيين ممن عارضوا الثورة، وأيدوا األنظمة، في  tion القائمة السوداء ألعداء الثورة«، أسماء سياسيين وفنانين واإ
مصر وتونس وسوريا وغيرها. بالمقابل، ظهرت صفحات للمؤيدين للثورة الشعبية، ومنها حملت عنوان »القائمة البيضاء للفنانين 
والمشاهير المؤيدين للثورة الشعبية«. كما لم تخُل الروح الشبابية في توجيه الرسائل من خالل تأليف النكت الالذعة للحكام أو 
رسم الصور الكاريكاتورية، وال سيما في مصر وليبيا وسوريا، كذلك الالفتات التي كانت تكتب على صفحات الفايسبوك وعلى 
الفتات الميادين والساحات في آن معًا. كل ذلك ساهم في تعبئة الجماهير والسير قدمًا بخطوات ثابتة نحو التغيير وتحقيق ما 
كان من الصعب تحقيقه. لقد عرف مستخدمو الفايسبوك أن يستفيدوا جيدًا من هذه الوسيلة اإلعالمية واالتصالية لتكون أداة 

ثورية تخدم قضيتهم.)20(

دور المدونات اإللكترونية وصحافة المواطن والحراك المدني

المدونات هي منتدى يستطيع الناس من خالله مناقشة األفكار واآلراء حول مختلف الموضوعات. كما يستطيع أي مستخدم طرح 
الموضوع الذي يريده ويعرضه للنقاش والحوار. ويبقى لكل مستخدم حرية الكشف عن هويته الشخصية وصورته الحقيقية أو التخفي باسم 

مستعار وصورة مصطنعة.

لم تضع األنظمة العربية في حساباتها أّن اإلنترنت وخدماته ستخلق جياًل من المدونين والنشطاء ينتقدونها ويقفون ضد االنتهاكات 
المختلفة والفساد ويدفعون قدر استطاعتهم نحو التغيير.

بدأ التدوين على اإلنترنت في 1999، إال أنه بدأ ينتشر ويظهر تأثيره منذ 2003 مع بدء الحرب األميركية على العراق. أما 
المدونات العربية فبدأت بالظهور في 2004 وزاد انتشارها وتأثيرها بدءًا من 2005 والذي تزامن مع بدء حراك سياسي في المنطقة 
وبدء ارتفاع األصوات المطالبة بالتغيير واإلصالح، وقد لعب المدونون فيه دورًا بارزًا وشاركوا بقوة في الدفع نحو التغيير وزيادة الوعي 

السياسي، وخاصة بين الشباب في دول مثل مصر وتونس وسوريا.

وقد حمل المدونون المصريون لواء المبادرة، واستطاعوا رفع هامش حرية التعبير بالرغم من القمع الممارس عليهم، عبر تسليط 
الضوء على قضايا سياسية واجتماعية عديدة.

يستخدم المدونون العرب تقنية الويب Web 2.0« 2« ويقومون بربط مدوناتهم بمواقع مختلفة مثل ويكيبيديا Wikipedia ويوتيوب 
YouTube وفايسبوك Facebook ومواقع إخبارية تأتي الجزيرة. نت Aljazeera.net في مقدمتها، تليها بي بي سي BBC والعربية 
AlArabia.ساهم هذا النمط الجديد من اإلعالم في ظهور الصحافي المواطن المشارك الفعال في العملية االتصالية والمساهم في تغيير 

الكثير من المفاهيم االتصالية الحالية.

Amateur Jour-  كثرت التسميات حول صحافة المواطن التي يسميها البعض »صحافة التطوع«، وآخرون »صحافة الهواة«
nalism و»إعالم النحن« We Media، و»الصحافة القائمة على النقاش« Conversation Journalism أو »صحافة المصدر 
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..Participatory Journalism »أو »الصحافة التشاركية Open Source Journalism »المفتوح

إال أن ما يجمع كل هذه التسميات هو النشاط الصحافي الذي يقوم به المواطن والمضمون اإلعالمي المبني على الرسائل الموجهة 
إلى الجمهور.

وبالرغم من وجود عدد كبير من الصحافيين المحترفين في عالم المدونات والذين يعملون في مواقع متخصصة لصحافة المواطن، 
إال أن غالبية الممارسين لهذا النمط من الصحافة هم المواطنون الهواة الذين استطاعوا أن يكونوا الخبر وصناعه في آن واحد، وأن 

يصبحوا مراسلين حقيقيين للقنوات والمؤسسات اإلعالمية وناقلين للمعلومات بشكل واقعي ولحظوي ومالمس للحدث.
وما يميز الصحافي المواطن عدم خضوعه للمحطة اإلعالمية التي كانت تهيمن على الخبر ونقله إلى الجمهور، فهو طليق في 
التعبير وفي نقل الخبر بالصوت والصورة وبشكل مباشر وآني وسريع، ما يجعل التحكم والسيطرة على الخبر من قبل السلطات أمرًا 
صعبًا. وقد حاولت السلطات الرسمية في الكثير من البلدان حجب بعض المواقع أو المدونات ومنعها من النشر، إال أّن التقنيات الحديثة 
تتيح إمكانية بث الموقع من بلد آخر، أو من موقع إلكتروني آخر. وتسمح للمواطنيين االفتراضيين Netizens بأن يتناقلوا األخبار 
التقليدي واضطراره إلى نقل رسائلهم اإلعالمية المتداولة والمتنقلة وبثها ضمن  ويسارعوا في نشرها ويفرضوا حضورهم على اإلعالم 

فضائها.)21(

كذلك سمحت تكنولوجيا االتصال بالربط بين الحاكم والمحكوم وبتطوير العملية الديموقراطية، من خالل تمكن األفراد من االطالع 
على وثائق حكومية أو زيارة المؤسسات السياسية واالنتخابية، أو إجراء نقاشات جماعية عبر مختلف التطبيقات اإللكترونية أو التواصل 
مع صانعي القرار من السياسيين واإلداريين، وهو ما يجعلها الوسيلة اإلعالمية الوحيدة حتى اآلن التي تجعل أفراد الجمهور يتخاطبون 

مع صناع القرار، ومع السياسيين بصورة مباشرة.

دور مواقع الفيديو التشاركي

لعبت مواقع الفيديو التشاركي دورًا فعااًل خالل الحراك المدني في العالم العربي. فقد نقلت حقيقة ما يحدث في العالم الواقعي 
)باستخدام الهاتف المحمول في التصوير والتسجيل( ونقله على شكل مقطوعات فيديو إلى مواقع متعددة، وتعميمه وتبادله بين الناس، 

مما ساعد في إيصال مشاعر الغضب والرفض عما يحدث، وتأهيل قبول الدعوة بالخروج إلى الشارع.

الموقع في أوائل عام  العربي هو موقع يوتيوب YouTube. تأسس هذا  الشعبي  الحراك  التي استخدمت خالل  المواقع  أشهر 
نجاح الشركاء والمعلنين. 2005. وتمثلت رؤية يوتيوب في منح صوت لكل شخص وتطوير الفيديو واإ

في العالم العربي، أحسن المستخدمون االستفادة من هذا الموقع الذي تطور تطورًا مذهاًل. وقد ترجم محتوى يوتيوب إلى أكثر 
من 43 لغة في العالم، ما جعل %70 من حركة اليوتيوب من خارج الواليات المتحدة األميركية. كما أن تشبيكه مع مواقع الشبكات 

االجتماعية زاد من اإلقبال عليه، حيث يشاهد يوميًا من خالل الفايسبوك ما يعادل 150 سنة من تسجيالت اليوتيوب.

ساهم اليوتيوب كوسيلة تنقل بالصوت والصورة المشاهدات الحية ألي حدث من الحياة اليومية ونقله للتداول بين ماليين البشر 
في العالم وبسرعة فائقة، إلى الكشف عن ممارسات الحكومات الحاكمة وفضح وقائع القمع والتعذيب وترويع المتظاهرين خالل الثورات 
العربية أو قبلها. إذ عمد المدونون الى كشف وقائع التعذيب ونشروا فيديوهات تظهر رجال شرطة يقومون بتعذيب مواطنين داخل أقسام 
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الشرطة. ومن فيديوهات التعذيب األكثر شهرة في مصر هي ما ظهر فيها »عماد الكبير« سائق الميكر وباص أثناء تعذيبه وانتهاك 
عرضه على يد الضابط »إسالم نبيه« وتصويره بكاميرا تلفون محمول بهدف إذالله ونشر الفيديو بين زمالء »عماد الكبير«. وظلت 
أجهزة المحمول تتناقل الفيديو حتى قامت عدة مدونات بنشره في أواخر 2006. ومن تلك المدونات مدونة »الوعي المصري« لوائل 
عباس www.misrdigital.com ما دفع وسائل اإلعالم المختلفة من صحافة وقنوات فضائية إلى الحديث عن هذه الواقعة، وتحولت 
القضية إلى قضية رأي عام وانتهت بحكم كان سابقة من نوعها وبمعاقبة الضابط »إسالم نبيه« وأمين الشرطة »رضا فتحي« بالحبس 

3 سنوات. وقد شاهد هذه الواقعة ما يتجاوز الـ 12 مليون زائر.)22(

أما خالل الثورات العربية فقد كثرت مقاطع الفيديو التي لعبت دورًا مؤثرًا في تأجيج الجماهير وتعبئتهم، كذلك بتزويد المحطات 
التلفزيونية الفضائية باألحداث الواقعية اليومية التي تعبر عن حقيقة الميدان، بالرغم من رداءة الصورة في معظم األحيان.

لقد أتاحت مواقع الفيديو التشاركي فرصة واسعة للمحتجين في التقاط زالت األنظمة وأهوال ردود الفعل الظالمة ونقل غضب 
الشارع الثائر، هذا األمر الذي كان حكرًا لتوه على الصحافيين المحترفين أصبح اليوم ممكنًا مع أي شخص يحمل هاتفًا خلويًا وبإمكانه 

تصوير فيديو.

ال شك أن محتوى بعض الفيديوهات زائف، وكثير منها سخيف، ولكن نظرًا إلى حجم المادة المتوفرة فبالتأكيد يوجد هناك الكثير 
من الحقيقة. لقد اتسم رد فعل الحكومات العربية بنوع من الفزع تجاه هذا التدفق من الصور غير الخاضع للرقابة. لذا أمر المسؤولون 
في الكثير من البلدان العربية بحجب الموقع أو حذف الكثير من مقاطعه. ففي السعودية مثاًل، أطلقت السلطة السعودية حملة »تطهير 
موقع يوتيوب« من المقاطع المسيئة للعائلة الحاكمة واألمراء. كذلك في الكويت، اعتبر النائب محمد هايف المصيري أن حجب موقع 

يوتيوب هو »واجب شرعي وواجب وطني«.

كل ردات الفعل هذه والكثير غيرها، تؤكد أن يوتيوب والمواقع الكثيرة المثيلة له تمكنت من تقديم الحقائق القاسية لمن يرغب في 
االطالع عليها. وتكاملت هذه المواقع مع ما قدمته الفضائيات من مواد إخبارية أظهرت تفاعاًل إعالميًا لم نجده من قبل بين الوسيط 

اإلعالمي التلفزيوني والوسيط اإلعالمي اإلنترنتي. هذا التفاعل الذي ساعد المحتجين على إيصال رسائلهم المحقة.

دور الفضائيات وتشبيكاتها مع اإلنترنت

رغم السرعة الهائلة التي انتشرت بها قنوات التلفزيون الفضائية، والتي تقدر »بأكثر من 450 قناة فضائية عربية تمأل الفضاء«، 
فإّن ذلك ال يمثل شيئًا مقارنة بما تقدمه شبكة اإلنترنت التي تمّكن الناس من الوصول إلى عدد غير محدود من مصادر المعلومات، 
بدءًا بوسائل اإلعالم وانتهاًء بالمدونات الناشئة، إضافة إلى إمكانية التواصل مع بعضهم البعض. فالطبيعة التفاعلية لإلنترنت جعلت 

منها أداة للتحاور والتعبئة ومنحتها القوة في التغير.
لقد كانت المحطات الفضائية مصدرًا للمعلومات وما زالت طبعًا، لكن الجديد أنها لم يعد باستطاعتها أن تغفل المعلومات الصادرة 

عن اإلنترنت، أو مبادرات المواطنين الصحافيين الذين أصبحوا مراسلين حقيقيين يزودون المحطات الفضائية العمالقة.

التقليدي واإلعالم الجديد غير الرسمي، مثال إيراد مدونين لمقاطع من سي أن أن CNN، ومتابعة  هناك تفاعل بين اإلعالم 
نيويورك تايمز NewYork Times وقناة الجزيرة وغيرهما للمدونات.لقد أنتج اإلنترنت جياًل رقميًا يعتمد على البوابات اإللكترونية مثل 
ياهو Yahoo وغوغل Google للحصول على معلوماته. هذا الجيل يعتبر أن الحصول على المعلومات مسار من المشاركة، كما يبدو 
ذلك جليًا في شبكات الويكي Wikis التي تسمح للقراء بتحرير المحتوى والمشاركة في إنتاجه، خالف الجيل السابق من كبار السن الذي 
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ما زال متعلقًا بالريموت كونترول وتقليب الفضائيات والبرامج الحوارية للتزود بالمعلومات.

كما برزت ظاهرة تزويد الفضائيات بالمعلومات الميدانية من اإلنترنت فقد اعتمدت عدد من الفضائيات خالل تغطيتها ألحداث 
الثورات العربية كثيرًا على المواطن الصحفي عبر المواقع اإللكترونية الخاصة بالثوار، إذ شاهدنا لقطات الفيديو المأخوذة من موقع 
»يوتيوب« والمصورة من المواطنين مباشرة، أو تعليقات من شهود عيان لما يجري على أرض الواقع، أو الطلب من المواطنين تزويد 

رسالها على روابط إلكترونية تعرضها في أسفل شاشتها. الفضائيات بالمعلومات واإ

لقد استفادت المؤسسات اإلخبارية الكبرى من لقطات الفيديو التي تعرض على اإلنترنت. كما أن وتيرة زيادة أعدادها هي في تراكم 
مستمر وعلى نحو يومي، وهو ما يقلص من اعتماد مستهلكي األخبار على المؤسسات اإلخبارية التقليدية أمام ما توفره وسائط اإلعالم 

الجديد من مصادر متنوعة وغنية للمعلومات.)23(

في المقابل، لعبت الفضائيات دورًا بارزًا في تغطية األحداث خالل الثورات العربية، وكان لها الحضور اإلعالمي البارز والمؤثر 
في نجاح الثورات خاصة وأنها ما زالت تحظى بجمهور واسع في أصقاع العالم أجمع. يمكننا إيجاز هذا الدور في النقاط اآلتية:

ساهمت الفضائيات في استكمال التعبئة اإلنترنتية من خالل عرض األحداث اليومية للحراك الشعبي، ونقل وقائعه والتذكير  1 ــ 
ثارة البلبلة بين المتظاهرين  بمواعيد التظاهرات والتعريف بها والتأكيد على عزم المتظاهرين وبيان ما يثار من محاوالت إحباط واإ
والرد على ذلك. فكانت الفضائيات الرابط والواصل لجموع المتظاهرين والحرص على نقل آرائهم مباشرة من الميدان أو متابعة 

تحركاتهم عبر اإلنترنت والمدونات الخاصة والفيديوهات التي يعرضونها.
الثوار  رؤية  إلى  واالستماع  الثورة  فعاليات  عرض  خالل  من  والثورة  للثوار  بالغ  تعاطف  إكساب  في  الفضائيات  ساعدت  2 ــ 
وتصريحاتهم، ومرافقة ذلك بعرض آراء المعلقين والمحللين السياسيين الذين يؤكدون على أحقية هذا الحراك ووجوب استمراره 
ليحقق أهدافه. كل ذلك زاد من حماسة الجمهور، وبالتالي زيادة الراغبين في االنضمام إلى الثوار ومؤازرتهم أو التضامن معهم 

عبر وسائل االتصال الحديثة معبرًا عن تأييده لهم بالرأي والموقف.
استطاعت الفضائيات أن تنقل مظاهر الثورة وسلوكياتها ومفرداتها وأساليبها من بلد إلى آخر، إذ إّن شعار »الشعب يريد  3 ــ 
إسقاط النظام« بات شعارًا موحدًا ال نعرف للوهلة األولى أين يهتف. هذا التعميم السلوكي الثوري ال يحدث إال بفعل الشحنات 

اإلعالمية المتكررة التي ما زالت الفضائيات مؤثرة فيه لدرجة كبيرة. 

منظمات المجتمع المدني  في مصر واإلعالم

يؤدي المجتمع المدني دورا مهـما وكبيرا في خلق مجتمع المعرفة ،وهناك ارتباط وعالقة جدلية مهـمة بينهـما ، اذ ان منظمات 
المجتمع المدني تعمل في مجال نشر وتنمية حقوق اإلنسان ، وأصبحت هذه المنظمات هي الكيان المدافع عنها ، وتلعب دورا مهـما في 
التأثير على الرأي العام والوعي االجتماعي والدعوة ألفكار المساواة والتعددية الثقافية والسياسية ،واحترام قيم حقوق اإلنسان ، زيادة على 
ذلك فان منظمات المجتمع المدني تعمل في ميادين مهـمة أخرى ، تشكل مناخا مالئما لنمو المعرفة والمعلوماتية ، كاإلعالم واالتصال 
وتكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي فان دورها مؤثر وفعال في تحقيق التنمية ، وربط المواطن بقضاياها ، يضاف إلى ذلك، ان تعاون 
منظمات المجتمع المدني مع المنظمات الشعبية كاالتحادات والنقابات والجمعيات والمنظمات المهنية ، وما يتمتع به من قدرة في حشد 

القوى الشعبية تجعله يدفع نحو دور كبير في خلق مجتمع المعرفة .
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يشترك كل من المجتمع المدني ومجتمع المعرفة في إنهـما اصبحتا مفردة مهـمة من مفردات السياسة العالمية الجديدة ، وان كل 
منهـما يهدف إلى تحقيق التنمية في المجتمع بكل مجاالته ، والمجتمع المدني يهدف الى تحقيق التنمية الشاملة من خالل االستفادة من 
اإلمكانيات والقدرات التي وفرها مجتمع المعرفة ، وبالتالي فان هدف التنمية إلي تنشده منظمات المجتمع المدني من خالل بناء مجتمع 
المعلومات واستخدام التكنولوجيا ، ومن خالل جمله من الفعاليات واألنشطة التي تسرع عملية التنمية ، ولكن هناك معوقات تقف أمام 
الترابط والتكامل في العالقة منها ضعف البنية المعلوماتية لمنظمات المجتمع المدني وعدم امتالكها لرؤية موحدة وواضحة لمجتمع 

المعرفة  

وتهتم منظمات المجتمع المدنى باإلعالم واالتصال منذ أكثر من  30 سنة والذي كان احد مواضيع لجنة اليونسكو المختصة 
المكلفة عام 1977 ببحث القضايا المطروحة على الساحة آنذاك وتم استنباط معالم العولمة االقتصادية وانعكاساتها والعالقة بالنظام 
اإلعالمي العالمي ومنها تم التوصل لمجموعة استنتاجات بهدف بناء المجتمع اإلعالمي الجديد وعالقة هذا بمنظمات المجتمع المدنى. 
وكان من مظاهر تلك العالقة مشاركة وسائل اإلعالم في التنمية وتدعيم السلم والتفاهـم الدولي وتجنب العنف والعنصرية والحروب .)24( 

مواقع التواصل االجتماعي كأداة للمناصرة 

في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات كانت بداية ما يسمى بـ الجيل الثالث لـ منظمات المجتمع المدني وهي المنظمات الحقوقية 
إذ كان عمل الجيل األول يشمل ثالثة مجاالت هي: العمل الخيري اإلغاثي، ومجالي عمل منظمات المجتمع المدني التقليدية وهـما 

المجال المطلبي في حالة النقابات والمصلحي المرتبط بـ خدمة مصالح األعضاء في منظمات العون الذاتي القاعدي كـالتعاونيات .

وجاء الجيل الثاني لـ يشمل العمل التنموي ومشاريع التنمية االقتصادية مثل مشاريع إدرار الدخل للـفقراء أما الجيل الثالث فقد جاء 
بـتحول نوعي في عمل اعداد كبيرة من منظمات المجتمع المدني وذلك بـ التوجه لــمجال حقوق اإلنسان والتغيير المجتمعي الهيكلي البنيوي 
والكشف عن األسباب الجذرية لـانتهاكات حقوق اإلنسان والهياكل التي تنتج الفقر واإلفقار والتهـميش واإلقصاء واإلخضاع بـكل أنواعه 

والسعي لـ إزالة هذه األسباب الجذرية المرتبطة بـهياكل السلطة والثروة

لـتحقيق أهداف ومبادئ ومضامين منظمات المجتمع المدني سابقة الذكر وتطبيقها  على أرض الواقع ابتدعت هذه المنظمات 
وسائل وأدوات وآليات صارت مفاهيمها ومصطلحاها جزءًا ثابتًا ومهـمًا من قاموس المجتمع المدني وقاموس العمل العام كـالمناصرة 

)strategic planning)25  والتخطيط االستراتيجي networking والتشبيك  advocacy
تعنى المناصرة في السياسة والتنمية  كسب التأييد والحشد لقضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو لـ قضية فئة اجتماعية 

بـهدف إحداث تغيير في واقع هذه الفئة وقضاياها ومشاكلها

وفي الوقت الحالي تعد وسائل اإلعالم اإللكتروني أحد أهـم وأكثر وسائل المناصرة والحشد فاعلية  ، ففي ثورات الربيع العربي 
المواطنون  وقام  مثيل.  لها  يسبق  لم  بسرعة  المعلومات  لنشر  االجتماعي  اإلعالم  شبكات  الشباب  والناشطون  المتظاهرون  استخدم 

والمراسلون باستخدام هذه األدوات ناقلين األحداث لحظة بلحظة، محدثين تحّواًل جذريًا في الصحافة التقليدية
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منظمات المجتمع المدني المصرية وتوظيفها لمواقع التواصل االجتماعي

الحشد والمناصرة والدعوة  اإللكتروني في عمليات  لوسائط اإلعالم  المصرية في استخدامها  المدني  المجتمع  توسعت منظمات 
وكسب التأييد للقضايا الحقوقية التي تعمل عليها ، ولم تقف هذه االستخدامات عند حد إنشاء المواقع اإللكترونية التقليدية ولكنها استفادت 
بشكل موسع من تطبيقات االنترنت وهو مكنها من  على التواصل مع الفئات المؤثرة الصانعة والمشاركة في ثورة 25 يناير ، ويمكننا 

أن نرصد أهـم مالمح ذلك فيما يلي :-

دارة حسابات ومجموعات وصفحات على المواقع االجتماعية وبالتحديد تويتر ، وفيس بوك ، فالغالبية العظمى من  إنشاء واإ  - 1
منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية تمتلك مثل هذه الحسابات وتديرها بفاعلية ، كما أن كثير من المنظمات دشنت 
لتغيير األطر  الحشد   ، العسكرية  المحاكمات  مناهضة   ، االنتخابية  كالتوعية  لحمالت معينة  صفحات ومجموعات خاصة 

التشريعية المخالفة لمعايير حقوق اإلنسان ........ الخ .
إنشاء إذاعات إلكترونية على شبكة االنترنت ، فهناك أربعة إذاعات على األقل مملوكة لمؤسسات مدنية حقوقية  وهي راديو   - 2

حقوق ، راديو حريتنا ، راديو ماعت ، راديو المحروسة .
العربية  الميدان  الشبكة  النشطة في هذا  المبادرات  المعنية بقضايا حقوق اإلنسان ، ومن أهـم  المعلوماتية  إنشاء الشبكات   - 3

لمعلومات حقوق اإلنسان ، شبكة مدنية ) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ، مركز دعم لتقنية المعلومات .
توظيف تكنولوجيا المعلومات في عمليات مراقبة االنتخابات ، ومن  أهـم المبادرات في هذا الشأن استخدام نظم المعلومات   - 4
الجغرافية في مراقبة االنتخابات ) الجمعية المصرية لدعم التطور   الديمقراطي ( ، استخدام  تقنية الرسائل القصيرة في مراقبة 

االنتخابات ) المجلس القومي لحقوق اإلنسان( .)26(

وظائف اإلعالم والمجتمع المدني

1 - وظائف اإلعالم
تكمن وظائف اإلعالم بمختلف وسائله في تعريف المواطنين بالقضايا األكثر أهمية بالنسبة للمجتمع, كما تعمل على 
عرض مختلف األفكار والتحاور حولها ،إضافة إلى أداء دور مهم في عمليتي الرقابة والمساءلة للحكومات،بما يساعد المواطن 

على أداء دوره في مشاركة السلطة في اتخاذ القرار.

2 - المجتمع المدني
اشرنا سابقا الى ان أن المجتمع المدني هو رابطة اجتماعية تقوم على االختيار الفردي الطوعي حيث يدخل فيها األفراد 
دون إجبار ويتقدمون إلى التنظيمات القائمة بطلب االنضمام إلى عضويتها بإرادتهم الحرة التي تجعلهم يلتزمون بمبادئها ويسهمون 
بجدية في أنشطتها ،ووجود هذه الرابطة االجتماعية يحقق للمجتمع ككل مزيدًا من االستقرار،كما يضمن تقييدًا لسلطة الدولة 

ومنعها من االستبداد.

وهذا الشكل من التنظيم االجتماعي يتكون من مجموعة من المؤسسات المتنوعة تعليمية ومهنية وسياسية وثقافية وحقوقية كالنقابات 
واالتحادات العمالية والمهنية والجمعيات األهلية ،وكذلك الخيرية ……الخوالتيتسوده اقيمومبادئ التسامح والقبول باآلخر والحوار السلمي 
واحترام الحرية والخصوصية الفردية.وال يعني هذا القول إن المقصود بالمجتمع المدني أساسًا إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة 
،إذ أن فاعلية المجتمع المدني- بكافة تكويناته – تنطوي على أهدافأ وسعو أعمق من مجرد المعارضة،إنها المشاركة بمعناه االشامل 
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في مختلف المجاالت.)27(

العالقة بين اإلعالم والمجتمع المدني يرى الباحث ان ليسثنة مواصفات محددة للعالقة بين اإلعالم والمجتمع المدني يمكنا عتبارها 
مقياسا أو مؤشر العالقة جيدة أو غير فاعلة ،لكن يمكن القول أن العالقة بين الطرفين عالقة تكاملية ،أو عالقة تأثير وتأثر. فاإلعالم 
لى قوى مضادة داخل المجتمع  الفعال الذي يعزز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك اإلعالم الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال واإ
تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغالل النفوذ 

والسلطة.

رؤى للمستقبل

في ضوء ما تقدم من هذه الدراسة التنظيرية يرى الباحث ضرورة التركيز على الجوانب التالية لديمومة أي عملية تغيير في المجتمع 
المصري:

1 - العالقة بين المجتمع المدني واإلعالم. 

ابتداءا البد من إيجاد رؤية لعالقة تجمع بين المجتمع المدني واإلعالم بما يعمل على تحقيق رسالة الطرفين المنطلقة من هدف 
ذا كان الفكر السياسي قد توصل منذ عدة قرون مضت أنه يجب  مشترك يتمثل في تحقيق المشاركة الحقيقية للمجتمع في الشأن العام.واإ
لبناء الدولة الحديثة وجود ثالث سلطات تتعاون معًا وتستقل كل واحدة منهما عن األخرى ،وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

فإننا يجب أن نعلم أن تقدم ونمو ورقي المجتمعات الحديثة يقوم على ثالث ركائز هي:
- قضاء مستقل ونزيه
- صحافة حرة مستقلة

- مجتمع مدني قوي وفعال

والمجتمع المدني لكي يكون قويًا وفعااًل يحتاج إلى صحافة حرة مستقلة تدعمه وتنشر أفكاره بين الجماهير،والصحفيون يحتاجون 
إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل بين الجماهير لتمدهم باألخبار واألفكار والحلول لمشكالت هذا المجتمع ،وأيضًا للدفاع عن 

الصحفيين أنفسهم في مواجهة تعسف السلطة أو جور مؤسساتهم ،واالثنان )المجتمع المدني واإلعالم( 

2 - العالقة المتوازنة بين المجتمع المدني ووسائل اإلعالم. 

انتشر في السنوات األخيرة مصطلح المجتمع المدني في األدبيات العربية للتعبير عن القوى االجتماعية المختلفة والمتعددة التي 
تنشط في المجتمع في إطار منظم بهدف تحقيق مطالب واحتياجات الجماعات التي تمثلها.

ويعتمد المجتمع المدني في أنشطته وفي تحقيق أهدافه على وسائل اإلعالم للوصول إلى السلطة والفعاليات السياسية في المجتمع 
.وهنا نشير الى حجم مساهمة وسائل االتصال الجماهيري في نشر ثقافة المجتمع المدني وما تقوم به وسائل اإلعالم المجتمع المدني 
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،ويجعلها أدوات في خدمة المجتمع ووسائل للمراقبة والنقد واالستقصاء ،وقوى تضمن التوازن داخل اآللة السياسية في المجتمع.وتقوم 
المؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي بادوار مهمة في ما يتعلق بالتنشئة االجتماعية ونشر الوعي السياسي وثقافة الديمقراطية وثقافة 
الحوار واالختالف والتعددية والتنوع.والعالقة هنا جدلية بين المجتمع المدني ووسائل اإلعالم حيث أن المجتمع المدني يتأثر بوسائل 
اإلعالم ويؤثر فيها ومن جهتها تتأثر وسائل اإلعالم بالمجتمع المدني وتؤثر فيه.فكلما كان المجتمع المدني قويًا وفعااًل ومشاركًا في 
مجريات األحداث في محيطه كلما فتح المجال واسعا أمام وسائل اإلعالم لتغطية هذه الفعاليات واألحداث لتكون المؤسسات اإلعالمية 
في المجتمع منبرًا للحوار والنقاش من أجل القرار السليم والحكم الرشيد. ولقد ساهم انتشار العولمة وثورة المعلومات واالتصاالت والمجتمع 
الرقمي وانتشار االنترنت وانتشار التعليم وتوفر المعلومة والوصول إليها بسهولة في بلورة ونضج فكرة المجتمع المدني في الوطن العربي.

وهذا الكيان المسمى بالمجتمع المدني الذي يتكون من مختلف التنظيمات والفعاليات داخل المجتمع يهدف إلى تقاسم السلطة مع 
الدولة انطالقا من مبدأ أن عهد الدولة المتسلطة والدكتاتورية والطاغية قد ولى.  ومن هنا يتمثل دور المجتمع المدني في خلق توازن بين 
القوى االجتماعية ،كما يعمل المجتمع المدني على إفراز فضاء مستقل منتج لقيم العدالة والمساواة والحرية. فالمجتمع المدني هو فضاء 
للحرية ،يتكون من شبكة العالقات التي تقوم على االختيار واالقتناع والحرية ،حيث أن هي منح األفراد قدرة على النشاط الطوعي الحر.

ويعمل المجتمع المدني على تنظيم العالقات داخل تنظيمات مدنية تحقق استقالال نسبيا عن الدولة من ناحية وعن قوى السوق 
مكانياتهم وقدراتهم على حب االستقالل  من ناحية أخرى. فالحياة المدنية هي الفضاء الطبيعي للعمل الحر الذي تنمو فيه قدرات البشر واإ
ونبذ التسلط والقمع.ويستقي المجتمع المدني قوته من الثقافة المدنية التي تتمحور حول الحرية والمساواة والمواطنة وهي في أساسها قيم 
عامة تتفرع عنها قيم تؤمن بالتفكير الحر الخالق والفعل الحر المسئول والحرية التي تستمد قيمتها من مبدأ الفرد األخالقي الذي يؤمن 
بأن حريته تعني حرية اآلخرين.وأدوات االتصال الجماهيري في المجتمع هي التي تنقل ثقافة المجتمع المدني من مستوى الوعي الفردي 
والجماعي إلى مستوى الوعي العام. وبهذا تصبح الثقافة المدنية جزءا ال يتجزأ من وعي األمة.  هنا يتوجب على وسائل االتصال 
الجماهيري أن تقدم خطابا إعالميا هادفا يحمل في طياته قيما اجتماعية راقية تنبع من المجتمع وقيمه ومبادئ وهذا يعني أن المؤسسات 

اإلعالمية عبر البرامج الحوارية والدراما واألفالم والتحقيقات واألخبار يجب أن تعكسهم وثقافة المجتمع المدني. 

فنشر ثقافة المجتمع المدني بحاجة إلى مؤسسات إعالمية ووسائل اتصال تؤمن بالمجتمع المدني وتؤمن بالمثقف العضو القيم 
المجتمعية األصيلة. فالمشرف على المؤسسة اإلعالمية والقائم باالتصال يجب أن يؤمن بالمجتمع المدني وبالثقافة المدنية وبرسالة يعمل 
ان من أجل تحقيقها لصالح المجتمع بأسره وليس الركض وراء اإلعالنات والربح السريع أو العمل لمصلحة أصحاب النفوذ السياسي 
والمالي في المجتمع .فوسائل االتصال الجماهيري هي التي تنتج الوعي االجتماعي وهي التي تكرس القيم والعادات والتقاليد والنسق 

القيمي واألخالقي في المجتمع ومن ثم فهي مطالبة بنشر ثقافة المجتمع المدني.

والتطرف  العنف  لثقافة  والتصدي  وتقويتها  نشرها  على  وتعمل  المدنية  الثقافة  تنمي  التي  األدوات  هي  اإلعالمية  والمؤسسات 
واإلقصاء والفردية والمادية ورفضا آلخر.  فوسائل االتصال الجماهيري هي الحليف االستراتيجي للمجتمع المدني وهي الوسيلة الفعالة 
واألداة الضرورية لتحقيق مبادئه وقيمه في المجتمع.فمضمون وسائالل اتصال الجماهيري والغذاء الروحي والفكري والعقلي للثقافة المدنية 
وأداء هذه المؤسسات في المجتمع يعتبر سلوكا مدنيا يدعم المجتمع المدني والثقافة المدنية. فالمجتمع المدني في نهاية المطاف هو وعي 

وثقافة وقيم ومبادئ تترجم إلى سلوك وعملي 
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فإذا كان المجتمع المدني ضعيفا فهذا ينعكس سلبا على أداء المؤسسات اإلعالمية في المجتمع ،فاإلعالم القوي والفعال ال ينمو 
وال يتطور ويزدهر إال في مناخ الديمقراطية والحرية والرأي والرأي اآلخر ،ووجود القوى المضادة والفاعلة في المجتمع التي تراقب وتنتقد 

وتعمل من أجل مشاركة الجميع في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وفي جعل كل فرد في المجتمع مسئواًل وواعيًا وحرًا.

والبد من بناء الثقة بين اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني التي تشكك بكفاءات اإلعالميين. وبالمقابل ،يعتبر اإلعالميون أن 
منظمات المجتمع المدني ال توليهم االهتمام الكافي ويتهمونها بحب الظهور وبمحاولة تلميع صورتها وبالوصولية واالنحياز إلى جهاتها 
المانحة،وأن أغلب هذه المنظمات هدفها البحث عن المال فقط. وفي هذا السياق ،على وسائل اإلعالم واإلعالميين أن يركزوا على 
مضمون الرسالة ويعملوا على إيصالها إلى المواطنين بأكثر الوسائل المهنية الممكنة بمعزل عن موقفهم من هذه المنظمات.  وفي 
كلتا الحالتين ،هنا كتواصل مفقود يتطلب جهودا متبادلة من كال الطرفين ،بحيث يعطي اإلعالميون االهتمام الكافي لممثلي منظمات 
المجتمع المدني وألنشطتهم وبرامجهم،في حين تولي منظمات المجتمع المدني اهتماما كافيا بالوسائل اإلعالمية وتراعي ظروفها وتحترم 
يصال الخبر أو المعلومة. والمطلوب في الحالتين التركيز على الرسالة واألهداف اإلحداث التغيير المطلوب  التوقيت المالئم في نشر واإ

في المجتمع، وهو هدف مشترك لوسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني.

3 - وسائل اإلعالم ام المنظمات الحقوقية

وعلى الرغم من أن المنظمات الحقوقية قامت ومازالت تقوم بأدوار مهمة في توسيع مساحات الحرية، ومساعدة المجتمع المدني 
على النهوض، إال أنها لم تنجح بشكل كاف في أن توصل رسالتها إلى المجتمع، كما أنها لم تراكم خبرة كافية تؤهلها للتعامل الكفء 

مع اإلعالم لثالثة أسباب كالتالي : 
ال تهتم منظمات المجتمع المدني بجاذبية مطبوعاتها، ومواقعها االلكترونية ،ربما ألنها التعتمد على محترفين، وربما ألنها   - 1
خبرة  تفتقد  بأنها  إجماله  يمكن  ما  وهو  عليها،  المتعارف  وباألدوات  لرسالتها  الجمهور  جذب  هو  دورها  أن  من  تنطلق  ال 

التسويق،وربما ال تهتم بها في األساس. 
هذه  تصدرها  التي  التقارير  مثاًل  منها  كثيرة،  واألمثلة  تتبناها.  التي  للقضايا  التسويق  كبير  بشكل  المنظمات  تلك  تجيد  ال   - 2

المنظمات، فرغم خطورة ما تتضمنه، إال أن األمر في األغلب األعم يتوقف عند حدود إصدار هذه التقارير.
ال تتعامل منظمات المجتمع المدني بكفاءة مع الصحفيين، ربما ألنها ال تتفهم أن هذه المهنة لها متطلبات- بحكم طبيعتها-   - 3
منها على سبيل المثال أن الفيصل ليس دائما أهمية الحدث،ولكن جاذبيته. فالعالقة مع الصحافة والصحفيين، ومع المجتمع 

كله تحتاج إلى حمالت تسويق مبتكرة، وقادرة على الجذب والحشد

ال يمكن غض الطرف عن محاوالت قائمة للتنسيق بين مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات إعالمية وأخرى ناشطة في المجالين 
السياسي والحقوقي بدأ تتخلق نوعا من العمل الجماعي ذي األثر االيجابي، لكنها محاوالت ال تزال محكومة بالعالقات الشخصية أكثر 

لى التحرك وفق مستجدات الواقع. من سيرها نحو المؤسسية، كما ال تزال أنشطتها أقرب إلى ردود األفعال أواإ
زاء ذلك تبدو الحاجة ماسة إلى عالقة وثيقة قائمة على المؤسسية بين منظمات المجتمع المدني من جهة وبينها وبين اإلعالم  واإ
من جهة أخرى بما يساهم في نشر ثقافة المجتمع المدني ويحقق معنى الشراكة الحقيقية للمجتمع صاحب السلطة الفعلية وبما يعمل على 

إزالة الصلة القائمة بين الطرفين على العالقات الشخصية.

كما نحتاج من أجل ذلك إلى وجود مؤسسات إعالمية حرة تكون هي جزءا من مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات إعالمية 
المجتمع  منظمات  كفاءة  تحسين  يساعد على  الحر  فاإلعالم  المؤهل.  البشري  والكادر  والوسائل  والهيكلة  والتنظيم  اإلدارة  تمتلك  حرة 
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المدني،والعكس صحيح أيضا.
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